УТВЪРЖДАВАМ
/П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:
ВЕСЕЛИН ВЪЛЧЕВ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Отчет за изпълнение на целите за 2021 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Сливен
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Цели за
2021 г.

Дейности

Резултат

Индикатор за изпълнение

1. Провеждане на държавната политика за регионално
развитие в
областта

1.1 Съдействие за социална интеграция
на
уязвимите
групи

Индикатор за целево състояние
/заложен в началото на 2021
г./

1.1.1
Осъществяване
на наблюдение и контрол
на изпълнението на актуализираната
Областна
стратегия за

Изпълнение
на планираните дейности
за развитие на
социалните
услуги

Изготвен Годишен доклад за
изпълнение на Областната
стратегия за развитие на социалните услуги за 2020 г.

Изготвен доклад за наблюдение изпълнението на Стратегията на област Сливен за инПодобрена ко- тегриране на ромите (2012 –
ординация в
2020) за 2020 г.
изпълнение на
политиката за
социална интеграция на
уязвими групи

Индикатор за самооценка

1. напълно постигната цел /100 %/
Индикатор за текущо със2. задоволително постигната цел /50 и над
тояние
50%/
/отчетен в края на 2021 г./
3. незадоволително постигната цел /под
50 %/
Изготвена информация за из- Напълно постигната цел
пълнението на Областната
Събрана е информация от общините и изстратегия за развитие на со- готвена информация за изпълнение на Обциалните услуги за 2020 г.
ластната стратегия за развитие на социалните услуги за 2020 г.
Изготвен доклад за наблюдение изпълнението на Страте- Събрана е информация от общините и изгията на област Сливен за ин- готвен доклад за 2020 г. за наблюдение изтегриране на ромите (2012 – пълнението на Стратегията на област Сли2020) за 2020 г.
вен за интегриране на ромите (2012 –2020).
Докладът е качен в националната електронна система за мониторинг.
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развитие на
социалните
услуги 20162020 и Стратегия на област Сливен
за
интегриране на ромите (20122020)
1.1.2. Координиране и наблюдение на
дейностите
по отношение
на социалните услуги и
социалното
включване на
уязвими
групи, етническите и интеграционни
въпроси

Проведени общо 2 заседания
на Областен съвет по социална политика и права на хората с увреждания и Областен съвет за сътрудничество
по етническите и интеграционни въпроси
Проведени работни срещи
Обобщена информационна
карта за 2020 г. за извършване на мониторинг по прилагането на Координационния
механизъм за взаимодействие при работа в случаи на
деца, жертви на насилие или
в риск от насилие.
Сформиран Областен съвет
за координация и наблюдение на изпълнението на територията на област Сливен
на проект за Европейска гаранция за детето

Проведено заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Проведена работна среща
във връзка с предварително
картиране на социалните услуги.
Изготвен проект на предварително картиране "по първа
итерация" на социалните услуги в област Сливен само за
нуждите на планирането на
ресурсите и мерките по ПРР,
ПРЧР, СПРЗСР и ПВУ за периода 2022 - 2027 г.

Сформиран Областен съвет
за координация и наблюдение
на изпълнението на територията на област Сливен на проект за пилотно прилагане на
Проведено заседание на Об- "Гаранцията за детето"
ластния съвет за координация и наблюдение

През 2021 г. се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, в рамките
на което бяха представени от Областния информационен център процедури "Образование и грижи в ранна детска възраст" и "Интегрирани мерки в подкрепа на ромското
включване", финансирани от Финансовия
механизъм на Европейското икономически
пространство. Членовете на съвета бяха информирани и за процеса по разработване на
Стратегия на област Сливен за равенство,
приобщаване и участие на ромите (20212030).
Поради неблагоприятната епидемиологична
обстановка в област Сливен през почти цялата 2021 г., не беше проведено планираното заседание на Областния съвет по социална политика и права на хората с увреждания. Координирането на въпросите и дейностите в тази насока се осъществяваше
чрез регулярна кореспонденция със заинтересованите страни и партньори.
Беше осъществена кореспонденция с общините и организирана работна среща във
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Проведено заседание на Областния съвет за координация
и наблюдение на проекта за
пилотно прилагане на "Гаранцията за детето"

1.1.3 Стартиране на процес по разработване на
Стратегия на
област Сливен за приобщаване и
участие на
ромите (20212030)

Подобрена координация и
сътрудничество на областно ниво и
планирани
дейности за
приобщава-не
и участие на
ромите

Сформирана областна работна група за разработване
на Стратегия на област Сливен за приобщаване и участие на ромите (2021-2030)
Изготвени анализи на ситуацията

Сформиран Областен оперативен екип за изготвяне на
Стратегия на област Сливен
за равенство, приобщаване и
участие на ромите (20212030)
Проведена работна среща на
екипа
Изготвен анализ на ситуацията и проект на стратегическа
рамка

връзка с предварително картиране на социалните услуги. Беше изготвен и изпратен в
МТСП проект на предварително картиране
"по първа итерация" на социалните услуги в
област Сливен само за нуждите на планирането на ресурсите и мерките по ПРР, ПРЧР,
СПРЗСР и ПВУ за периода 2022 - 2027 г.
През наблюдавания период стартираха дейностите съгласно подписания с УНИЦЕФ
Меморандум за разбирателство и сътрудничество за изпълнение на територията на област Сливен на пилотен проект „Гаранция за
детето“. Със Заповед № РД-11-10010/19.04.2021 г. беше сформиран Областен
съвет за координация и наблюдение на пилотното прилагане на проект „Гаранция за
детето“ в област Сливен. На 22.04.2021 г.
беше проведено първото заседание на съвета, в рамките на което беше представен
проектът, основните му компоненти и работният план на дейностите.
През 2021 г. Областна администрация Сливен инициира процес на стратегическо планиране на политиките за приобщаване и
участие на ромите за периода 2021-2030. За
тази цел беше сформиран със заповед на
областния управител областен оперативен
екип, беше проведена работна среща на
екипа и събрана информация по темата.
Беше изготвен анализ на областно ниво, въз
основа на който беше разписана в проектен
вид стратегическата рамка на областната
политика за приобщаване и участие на ромите за периода 2021-2030.

3

1.2 Подкрепа
за равен достъп до качествено образование, приобщаване и
личностно
развитие на
децата и учениците
- Координиране на дейностите за
обхващане и
задържане на
децата и учениците в образователната система,
достъпът до
качествено
образование,
приобщаване
и личностно
развитие

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

Процесът не е финализиран, тъй като не е
приета Националната стратегия за приобщаване и участие на ромите за периода
2021-2030.
Предстои консултиране на областната стратегията със заинтересованите страни и приемането и от Областния съвет за развитие.
Проведени работни срещи
Проведено 1 заседание на
През 2021 г., под координацията на областния управител, в област Сливен се осъщессъс заинтересовани органи- Областния координационен
твяваха активно дейностите в изпълнение
зации и институции и заседа- център
на Механизма за съвместна работа на инсния на Областния координатитуциите по обхващане, включване и преционен център
Проведени работни срещи по дотвратяване на отпадането от образоватеми, свързани с образовани- телната система на деца и ученици в задълето
жителна предучилищна и училищна възраст. Сформирани са екипи за обхват, които
осъществяват посещения на адрес.
Приета Областна стратегия
Областният координационен център проза подкрепа за личностно
веде едно присъствено заседание. С предсразвитие на децата и ученитавителите на институциите, работещи по
ците 2021 – 2022 г.
Механизма, се осъществяваше регулярно
взаимодействие основно чрез комуникация
Проведени национални кон- по електронен път, телефон, официална кореспонденция, като координацията и съвкурси
местната работа се изпълняват ефективно и
в добро сътрудничество.
Проведени бяха редица работни срещи по
теми, свързани с образованието – за обсъждане на възможности за осигуряване на общежитие за пътуващите ученици от гимназиалния курс; учене през целия живот и др.
Финализиран беше процесът по разработване на Областна стратегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците
2021 – 2022 г., като документът беше приет
от Областния съвет за развитие.
За поредна година РУО – Сливен и Областна администрация осъществиха инициативата „Златно сърце“, в рамките на която бяха
отличени деца и ученици от област Сливен,
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1.3 Насърчаване развитието на
младите
хора в област Сливен
- Планиране,
отчитане и
координиране изпълнението на
младежките
политики на
територията
на област
Сливен

Планова основа за развитие на младите хора в
област-та
Повишена активност и
гражданско
участие на
младите хора

Изготвен план за младежта
на област Сливен за 2021 г.
Изготвен отчет за 2020 г. по
изпълнението на Националната стратегия за младежта
2010-2020 г.

извършили добродетелни постъпки. Целта е
да се популяризират добрите дела на децата, да се изрази благодарност за достойното им поведение, да се покажат на обществеността примери за доброто, стойностното, общочовешкото поведение.
През годината с водещото участие на Областна администрация Сливен се проведоха
два национални ученически конкурса за есе,
посветени на 200 години от рождението на
Георги Раковски и 171 години от рождението
на Захарий Стоянов.
Изготвен отчет за 2020 г. за
Въз основа на отчетите на общините е изизпълнението на Национал- готвен Отчет за 2020 г. за област Сливен по
изпълнение на Националната стратегия за
ната стратегия за младежта
младежта (2010-2020).
2010-2020 г.
През 2021 г., чрез интернет сайта на администрацията и чрез регионалните медии,
Популяризирани възможОбластна администрация Сливен популяриности за кандидатстване по
зира възможностите за кандидатстване по
Национална програма за млаНационалната програма за младежта.
дежта.
Поради това, че Националната стратегия за
младежта за следващия планов период не е
Подписано Споразумение за приета, не е изготвен План за младежта на
партньорство за изпълнени- областно ниво за 2021 г.
ето на проект по Национална През наблюдавания период Областна адмипрограма за младежта 2021 – нистрация Сливен подписа Споразумение
за партньорство със Сдружение „Младежки
2025 г.
перспективи“ във връзка с изпълнението на
проект „Аз и Европа заедно в различието“, с
който сдружението кандидатства по Национална програма за младежта. Проектът има
за цел да повиши информираността на младите хора относно проблемите на лицата от
уязвимите групи и маргинализираните общности и да популяризира европейските ценности, свързани със солидарността, равнопоставеността, толерантността, приемането
на различията.
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1.4 Съдействие за ограничаване на
безработицата и създаване на нови
работни
места в областта

Осигурени работни места
за безработни
лица от уязвимите групи.

Проведени 2 заседания на
Постоянната комисия по заетост и 1 процедура за неприсъствено вземане на решения;

Проведени 3 процедури за
неприсъствено вземане на
решения от ПКЗ

Проведено 1 заседание на
Областна координационна
Разработена и Разработена и подкрепена
група за учене през целия
предложена за регионална програма за зае- живот
финансиране тост.
Регионална
Разработена и подкрепена
1.4.1 Подкпрограма за
регионална програма за
репа реали- заетост на обзаетост.
зацията на
ласт Сливен
мерки, про- на база проекПроведена онлайн среща
екти и регио- тни предложеза представяне на добри
нални прогния от общинпрактики за учене през церами за зае- ските и Обласлия живот
тост и пови- тна администшаване карация
чеството на
работната
сила
1.4.2 РазраОсигурена от Областна адми- Осигурена от Областна адмиботване и изнистрация заетост на 2 без- нистрация за 2021 г. заетост
пълнение от
работни лица по програми за на общо 7 безработни лица по
Областна адзаетост.
програми за заетост: 4 безраминистрация
Продължена заетост на 2 ботни лица, назначени през
на проекти и
безработни лица по НП „По- 2021 г. и 3 лица с продължапрограми за
мощ за пенсиониране“, на 1 ваща от 2020 г. заетост.
заетост
лице по Национална програма за заетост и обучение Разработена и предложена за
на хора с трайни увреждания. финансиране
регионална
програма за заетост.
Разработена и предложена
за финансиране регионална
програма за заетост.

Към Областния съвет за развитие на област
Сливен осъществява дейност Постоянна комисия по заетост, която подпомага областния управител при провеждане на държавната политика по насърчаване на заетостта
на регионално равнище. В изпълнение на
дейностите в тази насока през 2021 г. комисията проведе 3 процедури за неприсъствено вземане на решения от членовете на
ПКЗ, свързани с: утвърждаване на държавния план прием в системата на професионалното образование и обучение; проведени проучвания на потребностите на работодателите от работна сила; разработване и
одобряване на Регионална програма за заетост на област Сливен.
Със Заповед на областния управител на област Сливен през 2019 г. беше сформирана
Областна координационна група за учене
през целия живот. През 2021 г. се проведе
едно присъствено заседание на координационната група, в рамките на което бяха представени добри практики и информация от
проведена работна среща на Координационния съвет на Националната платформа
„Обединени за ученето на възрастни“ и обсъдени идеи и предложения за мероприятия, които да бъдат част от предстоящите
Национални дни за учене през целия живот
2021 г.
По инициатива на МОН Областна администрация Сливен организира и проведе онлайн
среща за представяне на добри практики за
учене през целия живот. Работата си представиха образователни институции и организации, които от години развиват различни
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1.4.3 Организиране и провеждане на
проучване на
потребностите на работодателите
от
работна
сила.

модели в подкрепа на ученето през целия
живот.
През 2021 г. Областна администрация Сливен работи по програми и проекти за заетост с цел разкриване на работни места за
безработни лица от уязвими групи. В резултат на това беше осигурена заетост на общо
7 безработни лица /4 безработни лица, назначени през 2021 г. и 3 лица с продължаваща от 2020 г. заетост/, както следва:
- 3 безработни лица по Регионална програма
за заетост на област Сливен
- 1 лице по Програма „Старт на кариерата
- продължена от 2020 г. заетост на 3 безработни лица: 2 по НП „Помощ за пенсиониране“, 1 лице по Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания.
Обобщена ин- Сформирана работна група Сформирана работна група В съответствие с изискванията на Закона за
формация за към Постоянната ко-мисия по към Постоянната комисия по насърчаване на заетостта през 2021 г. се
резултатите
заетост
заетост
проведоха две проучвания на потребносна областно
тите на работодателите от работна сила:
ниво от прове- Изготвена обобщена инфор- Проведени писмени обсъжда- през месеците март/април и през септемдено-то проуч- мация относно обхвата, про- ния с работната група
ври/октомври. За целите на двете проучваване сред ра- фесиите, компетенциите,
ния беше осъществено:
ботодателите знанията и уменията на тър- Изготвена обобщена ин- Публикуване на информация за провеждаот-носно обх- сените от работодателите
формация относно обхщото се проучване.
вата, профекадри
вата, професиите, компе- Сформиране със заповед на областния упсиите, компетенциите, знанията и умеравител на работна група към Постоянната
тенциите, зна- Проведени обсъждания на
нията на търсените от ракомисия по заетост, която организира набинията и умени- обобщената ин-формация
ботодателите кадри
рането на информация.
ята на търсе- Информиране с писмо на областния упраните от рабоПредоставени резултатите
вител на членовете на Постоянната комисия
тодатели-те
от проучването на Постоянпо заетост, работодателски организации, за
кадри
ната комисия по заетост и
провеждането на проучването.
АЗ
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2. Упражняване на контрол по законосъобразността на актовете
и
действията
на:

1.5 Популяризиране на
кохезионната политика на ЕС
за програмен период
2021-2027 г.
- Организиране на информационни събития
и популяризиране на онлайн информация за кохезионната
политика на
ЕС и представяне възможностите
за финансиране
2.1 Превантивен контрол
на предложенията за обсъждане в
Общинските
съвети

Представени Проведени информациоперативните онни събития и популярипрограми и съ- зирана онлайн информация за кохезионната поществуващите
литика на ЕС и възможвъзможности за ностите за финансиране
финансиране на инициативи и проекти
на инициативи на местно и регионално
ниво
и проекти на
местно и регионално ниво.

Проведено 1 информационно събитие
Популяризирана
информация

онлайн

Ефективен кон- Брой противоречащи на нор- Не е възникнала необходитрол на прие- мативната уредба проекти за мост от даване на указания и
маните реше- решения и дадени във
препоръки.
ния
връзка с това указания и преПредотвратя- поръки.
ване на взема-

- Обобщаване от работната група на резултатите от анкетирането на работодатели.
- представяне и обсъждане на резултатите
от проучването с Постоянната комисия по
заетост.
През 2021 г. съвместно с Областен информационен център – Сливен беше проведено
1 информационно събитие за кохезионната
политика на ЕС в рамките на заседание на
ОССЕИВ за представяне на процедури "Образование и грижи в ранна детска възраст" и
"Интегрирани мерки в подкрепа на ромското
включване", финансирани от Финансовия
механизъм на Европейското икономически
пространство.
Повишаването на информираността на
гражданите по въпроси, свързани с кохезионната политика на ЕС се осъществява и
чрез публикуване на актуална информация
на интернет сайта на Областна администрация Сливен.

Напълно постигната цел
През 2021 г. общинските съвети от Област
Сливен проведоха 61 бр. заседания, на които приеха1026 бр. решения. В изпълнение
на правомощията на областния управител
по чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закон за администрацията, се извърши контрол по
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- органите на
местно самоуправление;
- органите на
местна администрация;
- териториалните звена
на органите
на изпълнителната
власт

нето на незаконосъобразни
решения.

2.2 Контрол
по законосъобразността
на приетите
решения от
общинските
съвети

Липса на проти- Брой върнати за ново обсъж- Върнати за ново обсъждане
воречащи на дане и оспорени в съда ре- 8 решения.
нормативната шения.
база решения.

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

Недопускане на Брой отменени актове на
незаконосъоб- кметовете на общини.
разни действия
и противоречащи на нормативната база
актове на кметовете на общините.

Няма отменени заповеди на
кметовете на общини.

Подобряване 100 % оповестени актове на
на достъпа до областен управител
информация

100 % оповестени актове на
областен управител.

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

Извършено разпореждане с
имоти частна държавна собственост:
/ чрез търг.
б/ по реда на чл.84 от ППЗДС

2.4 Оповестяване на актовете на областния управител
3. Ефективно 3.1 Разпорежуправление, дане с терени
разпореждържавна
дане, стопа- собственост
нисване и
чрез търг и

законосъобразността на приетите от общинските съвети решения, в т.ч.: Общински съвет Сливен – 413 решения; Общински
съвет Нова Загора – 229 решения, Общински съвет Котел – 206 решения и Общински
съвет Твърдица – 178 решения.
Беше констатирано, че 8 бр. решения са
приети в противоречие с изискванията на
материалния закон, поради което, със заповеди на областния управител са върнати
на общинските съвети за ново обсъждане,
както следва:
На Общински съвет Сливен – 1 бр.
На Общински съвет Нова Загора – 2 бр.
На Общински съвет Твърдица – 5 бр.
Всички актове на областния управител се
оповестяват на сайта на администрацията.

Напълно постигната цел
Извършени са разпоредителни действия с 4
броя имоти-частна държавна собственост.
Реализиран е приход в държавния бюджет
в размер на 147 672,28 лева, в т.ч.
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опазване на по реда на
Изпълнение
държавната чл.36 от ЗС и на приходната
собственост чл.55 от ЗДС част на бюджета на ОА
Удовлетворени потребности на общини и ведом3.2. Провеж- ства, чрез
Предоставени имоти за упдане на про- предоставеравление или в собственост
цедури по
ните или прех- на общини и ведомства – бр.
предоставяне върлени в
на имоти –
собственост
държавна
имоти
собственост
на общини и Ефективно упна държавни равление и
структури за опазване на
осъществядържавната
ване на функ- собственост
циите им
3.3.Извършване на периодични проверки на имотите-държавна 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)

Приходи за 2021 г. –
147 672,28 лева.

а/ чрез търг – Продажба на имот – частна
държавна собственост. Реализирани процедури: 1 бр., приход: 102 693,60 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: 1 бр. за продажба на 3 бр.
имоти, приход: 44 978,68 лева.

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

а/ По реда на чл. 15, ал. 2 от ЗДС - Предоставяне за управление на имоти-държавна
собственост на ведомства и общини. За отчетния период не са реализирани процедури, породи липса на постъпили искания от
страна на ведомства и общини.
б/ По реда на чл.54 от ЗДС – Безвъзмездно
прехвърляне на собственост върху имотчастна държавна собственост. Реализирани
процедури – 1 бр. С решение на Министерски съвет на Р. България е прехвърлена
безвъзмездно собствеността на Община
Сливен върху поземлен имот, находящ се в
гр. Сливен.

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.

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,
гр. Шивачево, община Твърдица и гр. Сливен. 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.
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3.4 Съставяне на актове за държавна собственост при
влизане в
сила на кадастрална
карта за имотите - държавна собственост
/чл. 71, ал. 1
от ЗДС/
4. Адекватно 4.1. Периореагиране на дични засевсички адре- дания на Косирани към
мисията за
Областния
работа с
управител
предложенипредложения, ята и сигнасигнали, иска- лите на гражния на граж- дани, органидани, органи- зации и омзации и Омбудсмана
будсмана
4.2. Подпомагане на Областния управител в приемните дни
за граждани и
извършване
на последващи действия и про-

Брой съставени и утвърдени Общ брой утвърдени актове
от областния управител АДС за държавна собственост
през 2021 г. – 501 бр.

Успешно решаване на
поставените
проблеми

Общ брой утвърдени актове за държавна
собственост през 2021 г. – 501 бр., от които
219 бр. за имоти частна държавна собственост и 282 бр. за имоти публична дър-жавна
собственост.

Напълно постигната цел
За периода януари-декември 2021 г. са
Разгледани 71 преписки, обпроведени 65 заседания на Постоянна комиБрой разгледани преписки
разувани по предложения и
сия за работа с предложенията и сигналите
сигнали.
на граждани, организации и Омбудсмана,
Брой приключени преписки
свързани с дейността на териториалните
Приключени 52 броя презвена на министерствата и на другите
Брой поставени, разгледани писки
административни структури, които осъщести решени проблеми
вяват административно обслужване, както и
Организирани и проведени 3 с дейността на органи и организации, преброя приемни дни на облас- доставящи обществени услуги на територитен управител на област Сли- ята на областта. В съответствие с
вен
разпоредбите на Глава 8 от Административнопроцесуалния кодекс са разгледани 71
предложения и сигнала, по които са образувани 68 преписки. Приключени са 52 от тях.
62 от постъпилите сигнали и предложения
са препратени до компетентния орган или
институция; 6 са изпратените мотивирани
отговори от областния управител; 3 от сигналите са приети за сведение.
Брой проведени заседания
на комисията

Проведени 65 заседания.
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верки по поставените от
тях проблеми
и подадените
сигнали

В по-голямата си част сигналите засягат
проблеми отнасящи се до: Недостиг на питейна вода в някои села, лоша пътна настилка, незаконно строителство, свободно
движение на животни по републиканските
пътища на територията на област Сливен,
силна миризма и вдигане на шум от съседи,
нанесени щети върху имоти, искане за изграждане на изкуствени неравности на пътното платно, незаконосъобразност на решения, взети на заседания на общинските съвети, кражби на материал от баластовата
призма от жп линия и др.
Ежемесечно, както и при възникнала необходимост, се приемат граждани. Предвид
създалата се епидемична обстановка са
проведени 3 приемни дни. Общият брой на
приетите граждани през приемните дни и извън тях е 9 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.
5. Добро ад- 5.1 Контрол
Намален брой Извършване на контрол на 3 Извършван ежемесечен конт- Напълно постигната цел
министравърху спазва- на неприклю- месеца
рол
Ежегодно се извършва преглед и оценка на
тивно обслуж- нето на вът- чените в уставсички вътрешни актове, за да бъдат привеване и пререшните пра- новения закоИзвършена последваща
дени в съответствие с настъпилите провенция на ко- вила на сис- нов срок преоценка на изпълнението
мени в правната рамка и идентифицирани
рупционните темите за фи- писки по вина
пропуски, които позволяват извършване на
практики.
нансово упна администдейности с корупционна насоченост във
равление и
рацията.
вреда на държавата и обществения
контрол
интерес.
/СФУК/;
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Общият брой регистрирани преписки в Областна администрация за 2021 г. е 6263
броя.
Ежемесечно се извършва контрол по изпълнението на поставените задачи.
В края на годината няма неприключени в законоустановените срокове преписки по вина
на администрацията.
През 2021 г. са актуализирани Вътрешни
правила за дейността на учрежденския архив; Политика за мрежова и информационна
сигурност; Вътрешни правила за движението на счетоводните документи; вътрешни
правила за подбор, назначаване, преназначаване и прекратяване на служебно или трудово правоотношение на служители.

5.2 СпециаПовишаване
лизирано
на специфичобучение на
служителите,

Проведени обучения

Проведени 2 обучения

Във връзка с чл. 12 от Закона за финансово
управление и контрол в публичния сектор,
Указания за последващи оценки на изпълнението в организациите в публичния сектор,
утвърдени
със
Заповед
№
ЗМФ184/06.03.2020 г. на министъра на финансите, в Областна администрация Сливен се
извърши последваща оценка на изпълнението на приключили процеси, договори и стопански операции, водещи до придобиване и
разходване на ресурси през 2021 г. В резултат на това, не са идентифицирани вътрешни и външни събития, които могат да
повлияят негативно и да застрашат постигането на целите на администрацията.
През 2021 г. служители работещи в Центъра за административно обслужване преминаха 2 обучения.
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работещи в
Центъра за
административно обслужване;
5.3 Проучване удовлетвореността на
потребителите от предоставените
административни услуги

ната компетентност на
служителите

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

5.4
/допъл- Подобряване
нена
дей- на администност/
ративното обс-

Изготвен доклад за оценка на
удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Областна
администрация Сливен

Извършено проучване за пе- С цел мониторинг и оценка на удовлетворериода януари - декември 2021 ността на потребителите от административг.
ното обслужване в Областна администрация Сливен през наблюдавания период се
Обобщени резултати от по- осъществяваше обратна връзка от потребипълнените от потребителите телите чрез използване и прилагане на
анкети относно удовлетворе- следните методи:
ността от качеството на обс- • Извършване на анкетни проучвания;
лужване в Областна админис- • Провеждане на консултации със служитетрация Сливен
лите;
• Извършване на наблюдения по метода
Осъществен мониторинг на "таен клиент";
медийни публикации
• Анализ на сигнали, предложения, жалби и
похвали;
Проведени консултации със • Анализ на медийни публикации.
служителите
Анкетно проучване беше осъществено чрез
предоставена възможност за попълване на
Изготвен доклад за оценка на анкети в Центъра за административно обсудовлетвореността на потре- лужване, както и чрез анкетиране по телебителите от административ- фона на граждани, на които са предоставени
ното обслужване в Областна административни услуги.
администрация Сливен за пе- Анализираните резултати от всички канали
риода
01.01.2021
г.
– за обратна връзка са обобщени в Доклад за
31.12.2021 г.
оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в
Областна администрация Сливен за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.
Извършена проверка на об- През 2021 г. е извършена проверка на образци на заявления на адми- разци на заявления на административни услуги, предоставяни от общините в област
Сливен. Предвид прилагането на чл. 25 от
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6. Ефективно
и
икономично
разходване на
бюджета на
Областна
администрация Сливен

Осъществяване на контрол
върху
дейността по
административно
обслужване, извършвано от
териториалните звена на
централната
администрация и от другите административни
структури на
територията
на областта специализирани териториални администрации и
общински администрации
6.1
Системна отчетност, постоянен мониторинг и контрол на разходите. Извършване на
ежемесечен
и тримесечен мониторинг
на

лужване, извършвано от
териториалните звена на
централната
администрация и от другите административни структури на територията на областта

Поетите ангажименти
да са в рамките на утвърдения
бюджет и намаляване
размера на
вземания от
контрагенти
и задълже-

нистративни услуги, предос- Наредбата за Административния регистър и
тавяни от общините в област идентичност на информацията в регистъра с
Сливен.
тази на интернет страницата на съответната община се установи следното: община
Сливен е изпълнила изискването на НАО по
чл. 5а, ал. 2 съгл. Приложения № 5 и № 6. В
общините Нова Загора, Котел и Твърдица са
констатирани несъответствия в информацията в Административния регистър и тази на
интернет страницата на съответната община. След проверката са дадени указания
на общините в кратък срок да изпълнят изискванията за идентичност и пълнота на информацията за предоставяните услуги.

Усвоен годишен бюджет

Утвърден от Министерски съ- Напълно постигната цел
вет уточнен план към 31.12. През 2021 г. беше осъществяван непрекъс2021 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 пога-
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7.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

8. Осъществяване на

риска

ния към доставчици.

7.1.Осигуряване на съгласуваност
на целите на
ОА с целите
на работните
планове
на
служителите

Осигурена
съгласуваност
на целите на
ОА с целите
на работните
планове на
служителите

7.2 Участие
на служителите на администрацията
в обучения и
семинари
в
т.ч. обучения
за професионално и служебно развитие към ИПА
8.1.Провеждане на консултации за

Повишаване
Брой обучения
на професионалната
Брой обучени служители
компетентност
на служителите

100% съгласуваност на целите на ОА с целите на работните планове на служителите

Успешно изЕкипно взаимодействие и
пълнение на
пълна техническа, ресурсна
задълженията

100% съгласуваност на целите на ОА с целите на работните планове на служителите

сяваха задължения само в рамките на утвърдения за 2021 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 31.12.2021 г. и
обяснителната записка към него, бяха приети от МС.
Напълно постигната цел
В началото на 2021 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.

14 проведени обучения

През 2021 г. 2 новоназначени служители на
Областна администрация Сливен преминаха
26 обучени служители
успешно обучение за служебно развитие. 24
служители преминаха 13 обучения в областта на управление на администрацията,
правни аспекти на административната дейност, комуникация, работа в екип, управление на времето, управление на човешки ресурси, финансово и стопанско управление,
информационни системи и дигитални умения.
Проведени са консултации за Напълно постигната цел
състава на 21-ви избиратеВъв връзка с произвеждането на избори за
лен район Сливен.
Народно събрание през месец април, юли и
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взаимодействие с органите на изпълнителната власт и
общинските
администрации, свързани с организационнотехническата
подготовка
на изборите
за Народно
събрание

състава
на и отговорнос- и методическа обезпеченост
РИК-Сливен тите на облас- на парламентарните избори
тния управи8.2. Осигурятел за нормал- 100% изпълнени дейности
ване на помещение на РИК ното протии необходи- чане на избормото техни- ния процес
ческо и материално обезпечаване
8.3.Взаимодействие
и
координация
на
дейностите
между
МС, ЦИК, общинските администрации
и РИК
8.4 Разпределяне и предоставяне по
общини на изборни книжа и
материали
8.5 Организиране на обучение на ангажираните с
подготовката
и провеждането на изборите за Народно събрание от представители на
ЦИК

Предоставено е помещение и
необходимото техническо и
материално обезпечаване на
РИК Сливен.
Взаимодействие с Администрацията на Министерски съвет, с Централната избирателна комисия, с Общинските
администрации на територията на областта и с Районната избирателна комисия.
Осигурени са необходимите
изборни книжа и материали
по общини.
Проведено е обучение от
представители на ЦИК.
Спазени са всички нормативни изисквания.
Осигурено е помещение за
приемане на СИК от РИК.

ноември в сградата на Областна администрация са проведени консултации с пълномощниците на парламентарно представените партии и коалиции в 44-Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на
Европейския парламент от РБ България, но
не са парламентарно представени. В резултат на предоставените предложения от участниците в консултациите за членове на РИК,
както и резервни членове, беше изготвено
предложение до ЦИК за състава на Районна
избирателна комисия - 21-ви избирателен
район Сливен.
В изпълнение на нарочни решения на ЦИК и
писмо от Администрацията на министерски
съвет са предприети необходимите 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.
Всички ангажименти на областния управител
по организационно-техническата подготовка
бяха изпълнени в съответствие с Изборния
кодекс, решенията на ЦИК , издадените въз
основа на ИК актове на МС, и получените
указания от Администрацията на МС.
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.
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Беше проведено обучение от представители
на ЦИК, за което своевременно са информирани общинските администрации, РИК и
всички заинтересоване институции.

8.6 Административен контрол
върху
спазването
на нормативната уредба
8.7 Осигуряване на помещения и условия за приемане на протоколите на
СИК от РИК
след гласуването
9. Осъщест- 9.1.Провежвяване взаи- дане на конмодействие султации за
с органите
състава
на
на изпълни- РИК-Сливен
телната
власт и об9.2. Осигурящинските ад- ване на помеминистращение на РИК
ции, свъри необходизани с орга- мото технинизационно- ческо и матетехническата риално обезподготовка
печаване
на изборите 9.3.Взаимоза президент действие
и
и вицепрези- координация
дент на Рена
дейноспублика
тите
между
България
МС, ЦИК, об-

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.

Нормално
протичане на
изборния процес

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

Създадени са необходимите условия и организация за успешното приемане на изборните книжа и материали на СИК от РИК.
Екипно взаимодействие и
Проведени са консултации за На 19 септември 2021 г. са проведени конпълна техническа, ресурсна състава на 21-ви избиратесултации с пълномощниците на парламени методическа обезпеченост лен район Сливен.
тарно представените партии и коалиции в 46Народно събрание. В резултат на предоста100% изпълнени дейности
Предоставено е помещение и вените предложения от участниците в коннеобходимото техническо и султациите за членове на РИК, както и резерматериално обезпечаване на вни членове, беше изготвено предложение
РИК Сливен.
до ЦИК за състава на Районна избирателна
комисия - 21-ви избирателен район Сливен.
Взаимодействие с Администрацията на Министерски съ- В изпълнение на нарочни решения на ЦИК и
вет, с Централната избираписмо от Администрацията на министерски
телна комисия, с Общинските съвет са предприети необходимите действия
администрации на територи- за осигуряване на условия за работа на РИК
ята на областта и с Район– помещения, техника и консумативи, комуната избирателна комисия.
никации и други. Оказано е съдействие на
РИК при изработването на необходимите пеОсигурени са необходимите чати в съответствие с Решение на ЦИК.
изборни книжа и материали
по общини.
Всички ангажименти на областния управител
по организационно-техническата подготовка
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щинските администрации
и РИК
9.4 Разпределяне и предоставяне по
общини на изборни книжа и
материали
9.5 Организиране на обучение на ангажираните с
подготовката
и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент от
представители на ЦИК
9.6 Административен контрол
върху
спазването
на нормативната уредба
9.7 Осигуряване на помещения и условия за приемане на протоколите на

Проведено е обучение от
представители на ЦИК.
Спазени са всички нормативни изисквания.
Осигурено е помещение за
приемане на СИК от РИК.

бяха изпълнени в съответствие с Изборния
кодекс, решенията на ЦИК , издадените въз
основа на ИК актове на МС, и получените
указания от Администрацията на МС.
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.
Беше проведено обучение от представители
на ЦИК, за което своевременно са информирани общинските администрации, РИК и
всички заинтересоване институции.
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.
Създадени са необходимите условия и организация за успешното приемане на изборните книжа и материали на СИК от РИК.
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10. Осигуряване
на
ефективна
работа
на
ОСС и организиране
дейността на
Областния
съвет за намаляване
риска от бедствия

СИК от РИК
след гласуването
10.1 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
10.2 Разработване на
Програма за
намаляване
на риска от
бедствия

Напълно постигната цел
Въведени са в действие заповеди по изпълнението на постановления на Министерския
съвет отнасящи се до отбранително мобилизационната подготовка и овладяване на
Проведени три заседания на епидемиологичната обстановка с COVID Брой проведени заседания - областния съвет за сигурност 19.
2
Създадена е организация и взаимодействие
между институциите.
Намаляване
Проведени са три заседания на Областния
риска от бедссъвет за сигурност в намален състав за оптвия
ределяне на мерки за овладяване на епидемиологичната обстановка и борба с COVID
- 19.
Разработена и въведена
Отдадени указания за подоб- Въведени са в действие постановления на
Програма за намаляване на ряване на средата за сигурМинистерския съвет по отбранително мобириска от бедствия
ност.
лизационната подготовка, чрез Заповеди и
указания на Областния управител.
Проведени съвещания и наПодобрено е взаимодействието между инсбелязани мерки за изпълнетитуциите.
ние на мероприятията.
Проведени са съвещания и набелязани
мерки за изпълнение на мероприятията,
Определени приоритетите в
свързани със сигурността.
работата.
Определени са приоритетите в работата по
отношение защита от бедствия.
Стартирана процедура с обОпределен е модел за действие за изпълнещините за изготвяне на зание на набелязаните мерки и отчитане на
явки за финансиране на дей- резултатите.
ностите за намаляване на
Изготвени са искания за финансиране намариска от бедствия
ляването на риска от бедствени ситуации.
Не са допуснати бедствени ситуации.
Повишаване
на нивото на
сигурност на
населението
на областта по
отношение на
риска и заплахите

Поддържане на актуални
План за защита при бедствия, План за нарастване на
готовността за работа във
военно време и План за противодействие на тероризма

Определени методики за разработване на планове за защита при бедствия в областта
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10.3 Приемане и съгласуване на Общинските
планове за
защита при
бедствия

Приети Общински планове
за защита при бедствия за

Стартирана процедура по
разработване на план за защита при бедствия.
Осигуряване на действието
Разработен 1 Общински план
на актуални планове в общиза защита при бедствия
ните.

10.4 Обследване на техническото и
експлоатационно състояние на язовирните
стени и съоръженията
към тях

Сформирана междуведомст- Сформирана междуведомствена комисия
вена комисия
Извършена проверка на язоИзвършена проверка на 114
вири – бр.
бр. язовири
Изготвени протоколи – бр.

Изготвени 114 бр. протоколи

Постигната е адекватна реакция при настъпили пожари, наводнения снеговалежи.
Оказана е помощ на общините при разработване на общински планове за защита при
бедствия
Разработени са планове за защита при бедствия в част от общините, тече процес на
разработване в останалите общини.
През 2021 г. със заповед на областния управител на Област Сливен бе назначена междуведомствена комисия за ежегодно обследване на техническото и експлоатационно
състояние на язовирните стени и съоръженията към тях. Основната цел бе да се установи готовността за безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията
към тях. Съгласно измененията в закона, комисията от 2020 г. ги класифицира в три
групи, според степента им на потенциална
опасност. През 2021 г. се извърши проверка
на всички 114 язовира от първа, втора и
трета степен на потенциална опасност. За
всеки един от язовирите е изготвен протокол.
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11. 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
12. Координиране изпълнението
на
дейностите
за подобряване
безопасността на
движение по
пътищата в
област Сливен

11.1 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 пуб- Съгласно РМС № 567 от 30
ликуваните в Портала за от- юли 2021 г. и приложенията
ворени данни регистри
към него, Областна администрация Сливен има задължението да публикува нов набор
от данни – Списък на общинските пътища на територията
на област Сливен и да актуализира публикуваната в Портала за отворени данни информация.

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

12.1 Ефективно осъществяване
дейността на
Областната
комисия по
безопасност
на движението по пътищата

Координация
и сътрудничество при изпълнение на
мерките и дейностите за подобряване на
БДП

Проведени 3 заседания и 1
процедура за неприсъствено
вземане на решения от
ОКБДП

Напълно постигната цел
През 2021 г. са проведени едно присъствено
и едно онлайн заседание и две писмени процедури за неприсъствено вземане на решение от членовете на Областната комисия по
безопасност на движението по пътищата,
свързани с планиране, обсъждане и отчитане на дейностите за изпълнение на областната политика по БДП.
Осъществена е регулярна кореспонденция с
членовете на ОКБДП и Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“
/ДАБДП/. Системно са изпълнявани методи-

Проведени 1 /едно/ присъствено и 1 /едно/ онлайн заседание и 2 /две/ писмени процедури за неприсъствено вземане на решение от членовете на ОКБДП
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чески указания на Агенцията, свързани с подобряване на безопасността на движението
по пътищата.
12.2 Планиране, изпълнение и отчитане изпълнението на
областната
политика по
безопасност
на движението по пътищата - разработване на
Годишен доклад за 2020 г.
и План-програма за 2022
г.

13.
Въвеждане на инструмента
за
организационно съвършенство
„Обща рамка
за
оценка“
CAF 2020
в дейността
на Областна
администрация Сливен

13.1 Назначаване на екип
за
самооценка и провеждане на
обучения на
екипа.
13.2 Извършване
на
оценка
на
дейността на

Изготвени Годишен доклад
за 2020 г. и План-програма
за 2022 г. за изпълнение на
областната политика по безопасност на движение по
пътищата

Изготвени Годишен доклад за
2020 г. и План-програма за
2022 г. за изпълнение на областната политика по безопасност на движение по пътищата.
Изготвена текуща информация за дейностите по БДП
през първото, второто, третото и четвъртото тримесечие
на 2021 г.
Изготвени доклади от общините и ОПУ от огледи на пътната мрежа

Усъвършенстване на административната
дейност на Областна администрация
Сливен

Проведени обучения – брой

Сформиран екип за самооценка

Брой обучени служители
Проведени 3 обучения
Изготвен Доклад от извър8 обучени служители
шена оценка на дейността на
Областна администрация
Изготвен Комуникационен
план за въвеждане на обПроведени работни срещи
щата рамка за оценка в адмисъс служителите
нистрацията
Проведени работни срещи
на екипа за самооценка

В началото на 2021 г. беше събрана информация от членовете на ОКБДП и беше изготвен Годишен доклад за 2020 г. за изпълнение на областната политика по безопасност
на движение по пътищата.
Текущо през годината /всяко тримесечие/ е
събирана от членовете на ОКБДП, обобщавана на областно ниво и обсъждана информация за изпълнението на планираните дейности по БДП.
В изпълнение на методически указания на
ДАБДП, общинските администрации и ОПУ,
съвместно с представители на ОД на МВР,
извършиха обходи и изготвиха доклади от
огледите на пътната мрежа.
В началото на месец декември 2021 г. беше
осъществен процес на събиране на информация от членовете на ОКБДП и изготвена
План-програма за изпълнение на областната политика по БДП за 2022 г.
Напълно постигната цел
Във връзка с взето решение от ръководството на Областна администрация Сливен за
въвеждане в дейността на администрацията
на Модела CAF 2020 – инструмент за организационно съвършенство „Обща рамка за
оценка за подобряване на административната дейност“ и подписано Споразумение с
Института по публична администрация, през
2021 г. бяха извършени следните дейности:
Изготвен беше Комуникационен план за въвеждане на общата рамка за оценка в администрацията. Проведена беше среша със
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Областна администрация
Сливен с прилагане на инструмента
CAF 2020.
Изготвяне на
Доклад за самооценката.
13.3 Комуникиране хода и
резултатите
от самооценката със заинтересованите страни и
партньорите.
13.4 Изработване и изпълнение на
План за подобрение на
административната дейност.

Изготвен План за подобрение на административната
дейност

Изготвен Доклад от извърслужителите на администрацията в заседашена оценка на дейността на телната зала за обявяване на решението за
Областна администрация
прилагане на инструмента за организационно съвършенство в Областна администПроведени работни срещи
рация и графика за прилагането му, както и
със служителите
за обсъждане на предстоящите дейности.
Със Заповед № РД-11-20-035/23.12.2020 г.
Проведени работни срещи на областния управител беше определен предекипа за самооценка
седател и състав на екипа за самооценка.
Представители на Областна администрация
Изготвен План за подобрения Сливен взеха участие в 3 обучения, свърна административната дейзани с въвеждане и прилагане на модела
ност
CAF.
Проведена беше анкета сред служителите
на администрацията за нивото на удовлетвореност и насоки за области за подобрение
в дейността на администрацията, както и анкетно проучване на нагласите на заинтересованите страни.
Членовете на екипа за самооценка попълниха самостоятелно формуляр за индивидуална самооценка относно дейността на администрацията, в който всеки определи
силни страни, области за подобрение, доказателства и предложи мерки за подобрение,
по всеки подкритерий на критериите за самооценка. След проведени работни срещи
за обсъждане на индивидуалните оценки,
екипът постигна консенсус и беше изготвен
Доклад с резултатите от самооценката,
който съдържа силни страни, области на подобрение и мерки за подобрения по всеки
подкритерий.
На база констатациите и предложенията в
доклада беше изготвен План за действие на
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14.
/допълнена цел/
Координиране и подкрепа изпълнението
на
дейности по
здравеопазване на територията
на
област Сливен

14.1 Съдействие, координация и подкрепа на дейностите
по
превенция
разпространението на
COVID - 19

Ограничаване
разпространението на
COVID - 19

Областна администрация Сливен за реализиране на мерки за подобрение.
С доклада и плана бяха запознати ръководството и служителите на администрацията и
те бяха публикувани на интернет сайта, където са достъпни за всички заинтересовани.
Голяма част от заложените в плана дейности са вече осъществени.
Организирана информациОбластна администрация Сливен активно
онна кампания
съдейства и координира дейностите, свързани с превенция и ограничаване на разпПроведени срещи с кметоространението на Коронавирус инфекцията.
вете и кметските наместници Със заповед на областния управител и под
на малките населени места
негово председателство е сформиран Областен кризисен щаб, който да оказва съОсигурени два мобилни вак- действие и координация на действията,
синационни кабинета
свързани с превенция разпространението
на Коронавирус (COVID-19) в страната.
Проведени заседания на ОбПрез 2021 г. се провеждаха регулярни заселастния кризисен щаб
дания на Областния кризисен щаб, на които
бе обсъдена готовността за разкриване на
допълнителни COVID-легла, бяха взети решения за възобновяване на засиления контрол за спазване на противоепидемичните
мерки и за въвеждането на допълнителни,
локални противоепидемични мерки заради
драстично увеличения брой на заболелите
деца, ученици, педагогически и непедагогически персонал.
Областната администрация организира информационна кампания за ползата от ваксините, като осъществи следните инициативи:
1. Проведоха се срещи с кметовете и кметските наместници на малките населени места
в общините Сливен, Твърдица, Нова Загора
и Котел. Кметовете имаха възможност да се
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запознаят с мултимедийна презентация по
темата, изготвена от РЗИ, и да получат отговори от здравните инспектори на въпросите,
които ги вълнуват. Презентацията и други
информационни материали бяха предоставени на кметствата, за да бъдат разпространени сред населението.
2. В резултат на кампанията мобилен кабинет на РЗИ извърши имунизации в няколко
малки населени места.
3. По инициатива на областната администрация, със съдействието на община Сливен,
РЗИ и двете големи болници в Сливен МБАЛ "Д-р Иван Селимински" и МБАЛ "Хаджи Димитър", бяха осигурени два мобилни
ваксинационни кабинета. Кабинетите работят и до днес.
4. Областният управител сезира Министъра
на здравеопазването и Министъра на отбраната във връзка с неприключилия ремонт на
инфекциозното отделение във военната
болница, което би могло да създаде затруднения при започналото нарастване на заболелите от COVID - 19. В отговор от МО, което
е принципал на военната болница, информираха, че средствата са осигурени, изчаква
се благоприятна метеорологична обстановка за довършване на строителните дейности. Очаква се в началото на пролетта инфекциозното отделение да е завършено.
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