ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Отчет за изпълнение на целите за 2011 г. на Областна администрация Монтана
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Цели за 2011 г.

1. Качествено
административно
обслужване,
отговарящо на
изискванията на
потребителите на
административни
услуги
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Дейности

3

Резултат

1.Предоставяне на пълна
информация на
потенциалните
потребители на
административните услуги
чрез различни
комуникационни средства

1. Постъпили са 450
искания, по които е
извършена
административна
услуга.

2.Допитване до
потребителите относно
начините за подобряване
на административното
обслужване

2. Изготвен и
публикуван на
страницата на ОА
Монтана анкета –
въпросник за
потребителската

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор Индикатор
за
за текущо
целево
състояние
състояние / отчетен в
/заложен в края
началото на 2011 г. /
на 2011 г./

1.Предо
ставена
информ
ация за
админис
тративни
те
услуги
2. Брой
попълне
ни
въпросн
ици

1. 450искания за
извършване на
административна
услуга

5
Индикатор за
самооценка
1.напълно
постигната
цел /100 %/
2.задоволит
елно
постигната
цел
/50 и над 50 %/
3.незадоволи
телно
постигната
цел
/ под 50 %/
1

2. 26 попълнени
електронни анкети

1

3. Получаване на обратна
връзка от потребителите
за тяхната
удовлетвореност
2.Ефективен контрол
по
законосъобразността
на актовете и
действията на
органите на местното
самоуправление и
местната
администрация

1. Проверка на решенията
на общинските съвети в
област Монтана и
изготвяне на заповеди за
връщане и/или оспорване
на незаконосъобразните
от тях по реда и в
сроковете, определени в
ЗМСМА.

2.Осъществяване на
контрол за
законосъобразността на
актовете и действията на
кметовете на общини,
оспорени по
административен ред
пред Областния
управител на област
Монтана

3.Планиране,

1.Разработване на план

удовлетвореност
3. Попълнени са 26
анкетни карти.

1.Проверени 156
протоколи на
Общински съвети с
1562 решения. От тях
върнати за ново
обсъждане от
Областния управител
са 26 решения, а
оспорените пред АС
Монтана са 9
решения.
От оспорените,
Общинските съвети
са преразгледали 3
решения.
АСМонтана е
потвърдил 5 от
заповедите на
Областния
управител, 4
заповеди са
отменени.

1.Разработен план,

3. Брой
попълне
ни
анкетни
карти
1. Брой
върнати
и/
или
оспорен
и
незаконо
съобраз
ни
решения
на
общинск
ите
съвети

3. Попълнени 26
анкетни карти

2. Брой
отменен
и
незаконо
съобраз
ни
актове
на
кметове
на
общини,
оспорен
и по
админис
тративен
ред
1.

2. Няма отменени
незаконосъобразни
актове на
кметове на
общини,
оспорени по
административен ред

1. 26 броя върнати за
ново обсъждане
решения,
9 оспорени решения
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1.Разработен в срок

1
2

изпълнение и контрол
на дейностите по
отбранително –
мобилизационната
подготовка.

за работа на ОА Монтана
по ОМП през 2011

2.Изготвяне план за
привеждане в готовност
за работа във военно
време

3.Подобряване на
взаимодействието с
общините и
териториалните структури
при изпълнение на
задачите по ОМП и
защита на населението и
инфраструктурата при
бедствия

съгласно дадените
указания от
Междуведомствения
съвет по въпросите
на ВПК и
мобилизационната
готовност на страната
за работа
през 2011 г.
2. Актуализиран план
за привеждане в
готовност за работа
във военно време,
съгласно
настъпилите
организационни и
структурни промени.
Проведени
тренировки за
усвояването му.
3.Изготвени са
Заповеди на
Областния управител
на област Монтана за
взаимодействие при
изпълнение на
задачите по ОМП и
защита при бедствия.

Разрабо
тен в
срок
план

план за работа на
ОА Монтана по ОМП
през 2011

2.
Изготвен
в срок
план

2. Изготвена в срок
актуализация на план
за привеждане в
готовност за работа
във военно време

3.Организирани и
проведени през
годината заседания и
работни съвещания
на ОСС – Монтана и
Областните щабове
за координация при
бедствия.
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4.Провеждане на
мероприятия по
издирване,
изграждане и
поддържане на
военните паметници
на територията на
областта

1. Провеждане на
заседания на Областната
комисия „Военни
паметници”

1. Подготвено и
проведено заседание
на комисията

2. Актуализиране на
областния регистър
„Военни паметници”

2. Актуализиран
областен регистър
„Военни паметници”

5. Провеждане на
активна политика по
осигуряване на
заетост и инвестиране
в човешките ресурси
на територията на
област Монтана

1.Национална програма
„От социални помощи към
заетост”
Провеждане на заседание
на КЗ за
оценяване на проектите
по Програма „ОСПОЗ”

Осигурена заетост и
социална интеграция
на лица, обект на
месечно
социално
подпомагане

1. Брои
проведе
ни
заседан
ия
2.
Актуализ
иран
регистър

1. Проведено едно
заседание

проведе
но
заседани
е,
изпълне
ни
решения

1.Проведено
заседание на
Комисията по заетост
към Областния съвет
за развитие, на което
беше извършена
оценка за
съответствие с
регионалните
приоритети на 21 бр.
проекти по
Национална
програма ОСПОЗ за
2012 г., представени
от Дирекция
„Регионална служба
по заетостта” –
Монтана.
2.По одобрен проект
на
Областния
управител на област
Монтана по Програма
„ОСПОЗ” – 2011 г.
бяха назначени 10
бр. безработни лица
за осъществяване на
общополезни
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2. Актуализиран в
срока регистър,
съгласно подадената
информация от
общините.
1

4

дейности
на
територията
на
община Монтана..
2.Регионални програми за Осигуряване
на проведе 1.За подобряване на
заетост
условия
за но
градската среда
Провеждане на заседание провеждане
на заседани Областна
на КЗ за
регионална политика е,
администрация
разглеждане и одобрение по насърчаване на изпълне подаде през месец
на подадените до
заетостта,
чрез ни
февруари проектно
областния управител на
предлагане
за решения предложение по
област Монтана идейни
финансиране
и
мярка 01
предложения за
реализиране
пред
„Подобряване на
регионални програми за
МТСП на регионални
градската среда” по
заетост, разработени в
програми за обучение
проект „Красива
изпълнение на чл. 31 от
и заетост.
България” на МТСП с
Закона за насърчаване на
обект
заетостта, за внасяне за
“Административна
разглеждане и включване
сграда на областна
в Националния план за
администрация
действие по заетостта Монтана –
2011 г. от Министерството
обновяване на
на труда и социалната
фасади”. Проектното
политика
предложение беше
одобрено и през м.
март беше подписано
споразумение за
финансиране между
Областния управител
на област Монтана и
МТСП. С цел
осъществяване на
активни мерки за
намаляване на
безработицата в
областта, за
извършване на
дейности по проекта
бяха назначени 12
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безработни лица.
Проекта приключи в
договорения срок.
2.За изпълнение на
държавната политика
по интегриране на
хората с увреждания,
Областна
администрация
Монтана
кандидатства с
проектно
предложение „Професионална
интеграция на лице с
увреждане в
обичайна работна
среда” за
финансиране от
Агенцията за хората
с увреждания.
Проектното
предложение беше
одобрено и през
месец юни
Областният
управител на област
Монтана подписа
договор с Агенцията
за хората с
увреждания. В
рамките на проекта
бяха извършени
строително-ремонтни
дейности на
помещение и беше
закупено оборудване
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за създаване на
подходяща работна
среда и работно
място. Дейностите по
проекта приключиха в
договорения срок.
3.Проведено
заседание на
Комисията по заетост
към Областния съвет
за развитие, на което
бяха представени
възможностите за
финансиране на
заетост и
квалификация със
средства от
националния бюджет
и по Оперативна
програма „Развитие
на човешките
ресурси”.
4.Проведено
заседание на
Комисията по заетост
към Областния съвет
за развитие, на което
беше приета
Информация за
приоритетите в
политиката по
заетостта на ниво област Монтана и
същата беше
представена на
7

Министерството на
труда и социалната
политика, във връзка
с процедура на
министерството за
разработване на
Националния план за
действие по
заетостта – 2012 г.
5.Проведено
заседание на
Комисията по заетост
към Областния съвет
за развитие, на което
бяха одобрени 11 бр.
предложения за
Регионални програми
за заетост и
обучение от
общинските
администрации –
Берковица,
Бойчиновци,
Брусарци,
Вълчедръм, Вършец,
Георги Дамяново,
Лом, Медковец,
Монтана, Чипровци и
Якимово за внасяне
за разглеждане и
включване в
Националния план за
действие по
заетостта – 2012 г. от
Министерството на
труда и социалната
8

политика.
3.Програма „Старт в
кариерата”
Създаване на Комисия и
провеждане на заседание
на Комисията за подбор
на кандидати за работа в
публичната
администрация на
областно и общинско ниво

Подпомагане
провеждането на
държавната политика
по изпълнение на
програми за
осигуряване на
заетост на
безработни младежи
до 29 години

назначен
а
комисия,
извърше
н подбор

1.Със заповед на
областния управител
на област Монтана
беше назначена
комисия, която в
изпълнение на
„Актуализирана
Процедура – 2011 г.”
за кандидатстване за
работни места в
областните и
общински
администрации, по
Компонент 1 от
Програма „Старт на
кариерата”: разгледа молбите,
отговарящи на
минималните
изисквания за достъп
на кандидатите до
участие в подбора за
работа в Областна
администрация
Монтана и
териториално
прилежащите й
общински
администрации по
Програма „Старт на
кариерата – 2011 г.”,
- извърши
първоначален
подбор на
кандидатите въз
основа на
9

критериите,
утвърдени от
министъра на труда и
социалната политика
и - номинира
максимален брой
младежи за
съответните
администрации.

5. Заседание на
Областния съвет по
тристранно
сътрудничество

2. Със заповед на
областния управител
на област Монтана
беше назначена
комисия, която по
процедурата на
Програма “Старт на
кариерата”,
Компонент 1 проведе
интервю с
номинираните
кандидати за работа
в областна
администрация
Монтана, след което
трима от тях бяха
назначени от
Областния управител
на област Монтана.
проведе Проведено едно
ни
заседание на
заседани Областния съвет за
я,
тристранно
изпълне сътрудничество, на
ни
което бяха обсъдени
решения актуални социалноикономически
проблеми за област
10

Монтана.
6.Организиране на
Координирани
проведе 1.Проведени две
заседанията на Областния действия на местните ни
заседания на
съвет за етнически и
власти и НПО за
заседани Областния съвет по
демографски въпроси по
изпълнение на
я,
етнически и
изпълнение на ОРП за
Рамковата програма
изпълне интеграционни
интегриране на ромите
за интегриране на
ни
въпроси, на които
ромите в българското решения бяха приети
общество
Правилник за
дейността и
устройството на
ОССЕИВ в област
Монтана и
коментирани мерки
за преодоляване на
етническото
напрежение в
областта.
2.Проведена работна
среща в
присъствието на
членове на ОССЕИВ,
представители на
неправителствени
организации и местни
лидери, на която от
Сдружение „СТАРС”
беше представен
проекта на
национален
стратегически
документ
„Национална
стратегия за
интегриране на
ромите и други
уязвими етнически
групи/общности в
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сходна ситуация в
България 2012-2020
г.”
3.По повод
Международния ден
на ромите – 8 април,
в Монтана беше
проведена
национална кръгла
маса на тема “Опит,
механизми и
инструментариум зa
пълноправна
интеграция на ромите
в България и
Европа”.
6. Подпомагане
провеждането на
държавната политика
по образованието във
връзка с приемането
на държавен планприем по професии за
учебната 2010 – 2011
година на държавните
и общинските
училища от област
Монтана

Провеждане на заседание
на КЗ за
разглеждане и одобрение
на подадените до
началника на РИОМонтана предложения от
държавните и общинските
училища от област
Монтана държавен планприем по професии за
учебната 2010 – 2011
година

Гарантиране
качество на
образователновъзпитателния
процес в
съответствие с
изискването планприемът по училища
да се извършва по
професии от
направленията, по
които училището
осъществява
професионална
подготовка и са
инвестирани
средства за
модернизиране на
МТБ.

проведе
но
заседани
е,
изпълне
ни
решения

Проведено
1
заседание на
Комисията по заетост
към Областния съвет
за развитие, на което
беше разгледано и
одобрено
предложението на
началника на
Регионален
инспекторат по
образование –
Монтана за държавен
план-прием за
учебната 2011/2012
година за
държавните и
общинските училища
от област Монтана.

Подпомагане

Създаване на Звено за

Координиране

приети

За организиране
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провеждането на
държавната политика
по развитието на нови
и достъпни социални
услуги

мониторинг и оценка на
Областната стратегия за
развитие на социалните
услуги и осигуряване на
постоянен поток от
актуална информация за
промените в социалната
среда в областта

изпълнението на
Областната
Стратегията за
развитие на
социалните услуги
/2011-2015 г./

11 бр.
план за
действие
2011 г.
във
всяка
община,
създаде
на база
данни

изпълнението на
Областната
стратегия за
развитие на
социалните услуги в
област Монтана,
беше координирано
приемането на 11
броя общински
стратегии за
развитие на
социалните услуги и
планове за действие
през 2011 г. към тях.

7.Реализиране целите
на от Областната
стратегия за развитие
на област Монтана и
Регионалния план за
развитие на
Северозападния
район

1.Актуализиране на
Областната стратегия за
развитие

Подобрена
координация и
взаимодействие за
провеждане на
регионалната
политика и
секторните политики
на територията на
област Монтана

1 брой
актуализ
иран
документ

1.Проведени бяха три 2
заседания на
Областния съвет за
развитие, на които:беше приет
Междинен доклад за
изпълнение на
областната стратегия
за развитие;
-бяха обсъждани
приоритетите за
включване в пилотна
програма за
икономическо
развитие на
Северозапада;
-бяха избрани
представители в
РСР;
- беше приет
Правилник за
дейността на
Комисията по заетост

2.Провеждане на работни
срещи с органи на
централната
изпълнителна власт и
техните териториални
структури и общините по
актуални за развитието на
област Монтана проблеми
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към Областния съвет
за развитие.
2. С цел развитие на
икономиките и
благосъстоянието на
хората в граничните
региони на Р
България и Р
Сърбия през м. април
беше подписано
Споразумение за
дългосрочно
сътрудничество в
областта на
икономиката,
културата и туризма
между област
Монтана и окръг
Пирот.
С подписването на
официалния
документ за
сътрудничество,
областният
управител на област
Монтана г-н Ивайло
Петров и началникът
на окръг Пирот г-н
Горан Стаменович
целят насочване на
усилията на двете
страни към обмен на
опит и знания по
отношение на
изпълнение
политиките на
регионално и местно
14

ниво.
3.По
Транснационалната
програма за
сътрудничество на
страните от
Югоизточна Европа,
беше изготвено и
подадено за
одобрение проектно
предложение „Управление на
демографските
промени в
Югоизточна Европа –
„Миграцията и
човешкия капитал
като ключ за
икономически
растеж” с водещ
партньор Унгарската
централна
статистическа служба
Будапеща, Унгария.
3.Успешно разработване
на проект и подаване на
документи по програма
INTERREG IVC

По програма
INTERREG IVC,
приоритетна ос II
„Околна среда и
превенция на риска”
беше изготвено и
подадено за
одобрение проектно
предложение „План
за политика за
качеството на
въздуха в населените
15

места” .
4.Активно провеждане на
политика по опазване на
околната среда чрез
участия в заседанията на
Екологичния експертен
съвет към РИОСВМонтана,
изготвяне на становища
по постъпили доклади за
ОВОС, участие в
съвместни инициативи
свързани с формирането
на отговорно отношение и
грижа за околната среда
сред децата и младите
хора.

1.Областна
администрация
Монтана беше
третата област в
страната, която
официално се
присъедини към
инициативата на bTV
„Да изчистим
България за един
ден”. Пред
представители на
териториални
структури и
неправителствени
организации беше
представен опита на
подобни инициативи
по света, целите на
кампанията за
нашата страна и
предстоящите
дейности.
2.По постъпила
преписка от РИОСВ –
Монтана беше
изготвено становище
относно допустимост
на инвестиционни
предложения за
„Изграждане на
капково напояване на
трайни насаждения”
на територията на
общините Берковица
16

и Монтана.
3. В изпълнение
разпоредбите на
Закона за опазване
на околната среда
бяха проведени
консултации с
представителите на
общините и
заинтересованите
ведомства, относно
изработването на
Задание за обхвата и
съдържанието на
ОВОС за
„Изграждане на
газопровод Южен
поток”.
4.Във връзка с
постъпили сигнали за незаконен добив
на инертни
материали в
землището на с.
Долно Церовене, - за
незаконен добив на
баластра от р. Лом, в
землището на с.
Сталийска махала,
бяха извършени
проверки и
сигнализирана
РИОСВ- Монтана.
5.В изпълнение
разпоредбите на
17

Закона за лечебните
растения
представител на
областна
администрация
участваше в състава
на комисия, която
извърши
разпределението на
количествата билки
от лечебни растения
под специален режим
на опазване и
ползване за 2011 г.
за територията на
област Монтана.

5.Активно участие в
дейността на
Регионалното сдружение
за управление на
отпадъците в регион
Монтана

6.По процедура за
обявяване на
защитени територии
по Закона за
защитените
територии
представител на
областна
администрация
участваше в комисия
по обявяване за
защитена местността
„Коритата”,
землището на гр.
Вършец.
На общо събрание на
Регионалното
сдружение за
управление на
отпадъците за регион
Монтана беше
18

6. Функциониращ
Консултативен съвет по
опазване на горите,
рибата и дивеча в област
Монтана – актуализиране
на състава, подпомагане
на работата на
Регионалната дирекция по
горите Берковица и
нейните поделения при
изпълнение на
държавната политика по
опазване на горския фонд,
рибата и дивеча, оказване
на съдействие за
регулиране
взаимоотношенията
между държавните органи,
собствениците и
ползвателите на гори.

решено да се изгради
ново съоръжение за
третиране на
отпадъците –
Претоварна станция
Лом, както и да се
разшири ползването
на регионалната
система за
управление на
отпадъците, като се
сключат
допълнително
договори с фирми,
формиращи големи
количества отпадъци.
проведе Проведени две
ни
заседания на
заседани Консултативния
я,
съвет по опазване на
изпълне горите, рибата и
ни
дивеча в област
решения Монтана, на които
бяха приети
Правилник за
дейността на
Консултативния
съвет и беше
представена
информация за
задълженията на
общините свързани
със стопанисването,
ползването и
опазването на
горските територии в
област Монтана,
както и информация
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7.Осъществяване на
дейности, свързани с
организационнотехническото подпомагане
на Областната
епизоотична комисия,
провеждане на заседания
при опасност от
възникване и
разпространение или
възникнало вече огнище
на заразна болест по
животните, издаване на
заповеди на Областния
управител във връзка с
взетите решения от
заседанията на
Комисията, актуализиране
на състава

относно реда за
получаване,
издаване и отчитане
на превозните билети
за транспортиране на
дървесина по ЗГ и
ЗОСИ.
проведе Проведено едно
ни
заседание на
заседани Областната
я,
епизоотична комисия
изпълне по повод
ни
констатирано огнище
решения на болестта шап по
двукопитните
животни в с. Кости,
община Царево,
област Бургас, на
което бяха обсъдени
необходимите
ограничителни мерки
за предпазване на
животните на
територията на
област Монтана от
разпространение на
заболяването. На
основание на взетите
решения беше
издадена заповед на
Областния
управител, с която се
забранява за
определен период
търговията с
двукопитни животни
на територията на
областта.
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8. Осъществяване на
координация с централни
и местни органи, свързани
с развитието на културата
и образованието;
Отразяване на културни
мероприятия и събития.

проведе
ни
срещи,
участие
в
семинар
и

Под патронажа на
Областния управител
на област Монтана, с
подкрепата на
обществеността на
област Монтана и
сдружение “Кръг
Будител” беше
проведена
конференция на тема
“Културното
наследство на
Северозапада –
състояние и
възможности.”
На конференцията
водещи специалисти
по история и
археология
дискутираха
проблеми, свързани с
опазването на
културно –
историческите
ценности на област
Монтана,
възможностите за
финансиране чрез
европейските
фондове в областта
на културното
наследство и
туризма, както и
реализираните добри
практики в
Северозападна
България.
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8.Повишаване
качеството на
транспортните услуги
за населението и
бизнеса на
територията на
област Монтана

1.Заседания на комисията
за разглеждане
промените в областната и
републиканската
транспортни схеми
2. Организиране на
работни срещи (при
необходимост) с
ръководството на
Изпълнителна агенция
„Автомобилна
администрация” и
превозвачи, относно
промени в нормативната
база в сферата на
транспорта и
транспортното
обслужване
3.Обработка на преписки с
централни и териториални
органи на изпълнителната
власт, общини и др. в
областта на
транспортната
инфраструктура и
транспортното
обслужване на
територията на област
Монтана
4.Отговори на жалби и
сигнали от граждани,
свързани с транспорта и
транспортното
обслужване

Постигнато
взаимодействие с
органите на местното
самоуправление и
териториалните
структури с цел подобро и безопасно
транспортно
обслужване на
населението

проведе
ни
заседани
я,
извършв
ане на
проверки
при
необход
имост
съвместн
о с ОО
„КД ДАИ”
гр.
Монтана
и
общини

1.Проведени две
1
заседания на
Комисията за
разглеждане промени
в областната и
републиканската
транспортни схеми,
на които бяха приети
промени в две
маршрутни
разписания, както и
Вътрешни правила за
работа на комисията.
2. Издадени бяха две
заповеди, с които
Областният
управител разрешава
възлагане
изпълнението на
съществуващи линии
от областната
транспортна схема
без конкурс за не
повече от шест
месеца.
3. Във връзка с
постъпил в
Областната
администрация
сигнал за
нерегламентирано
извършване на
превози от страна на
община Брусарци с
училищни автобуси,
предоставени на
общината от
Министерството на
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образованието,
младежта и науката,
със Заповед на
Областния управител
беше назначена
комисия, която да
извърши проверка по
случая. За
резултатите от
извършената
проверка беше
сезирана Окръжна
прокуратурата –
Монтана.
4. В началото на
годината беше
изискана
информация от
кметовете на общини
в област Монтана,
както и от
изпълнителния
директор на
Изпълнителна
агенция
„Автомобилна
администрация”, за
автобусните линии,
субсидирани през
2010 г. по реда на
Наредба № 3 от 4
април 2005 г. за
условията и реда за
предоставяне на
средства за
субсидиране на
превоза на пътниците
по нерентабилни
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автобусни линии във
вътрешноградския
транспорт и
транспорта в
планински и други
райони.
След цялостното
обработване на
събраната
информация от
извършената
проверка беше
изготвено становище,
относно
изпълнението на
въпросните
субсидирани
автобусни линии,
което заедно със
събраните по време
на проверката
материали беше
предадено от
началника на ОО „КД
– ДАИ” гр. Монтана в
Окръжна прокуратура
- Монтана.
5.През годината
постъпиха 14 бр.
сигнали/ жалби / на
граждани за
проблеми в
транспортното
обслужване, по които
бяха извършени
проверки и
предприети действия
за разрешаването
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9.Повишаване на
прозрачността и
отчетността в
работата на областна
администрация
Монтана, както и
въвеждане на
механизми за поефикасно управление
и прилагане принципа
на партньорство при
формулиране на
политики на ниво
област.

им.
1.Дейности, свързани с
Въведени и
реализир 1.Поради забавяне
2
реализацията на подаден действащи
ане на
процеса на подбор на
от областна
механизми за анализ, проекта
подадените проектни
администрация Монтана
оценка и мониторинг
предложения от УО
проект „Координирани
на процесите по
на ОПАК, Областна
действия за разработване, изграждане на
администрация
наблюдение, анализ и
политики на областно
Монтана беше
оценка на политиките за
и общинско ниво на
уведомена с писмо
развитие в област
територията на
през ноември 2011 г.,
Монтана” по ОПАК по
област Монтана.
че проекта е одобрен
подприоритет
и предстои
1.3.”Ефективна
сключването на
координация и
договор през
партньорство при
м.януари 2012 г.
разработвен и провеждане
на политики”

2. Повишаване на
познанията и
информираността на
администрацията с
принципите на добро
управление и обмен на
добри европейски
практики чрез реализация
на проект по ОПАК,
Приоритетна ос І”Добро
управление”,

Повишени познания
на администрацията
в принципите на
доброто управление.

изготвян
е на
проекто
предлож
ение и
реализир
ане на
проекта

2.Изготвен проект и
подаден за
одобрение пред
ОПАК.
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подприоритет 1.6.
„Транснационално и
междурегионално
сътрудничество”
Реализация на проект
„Подобряване на
публичното управление на
местно и регионално ниво
чрез обмен на добри
европейски практики”.
3.Участие в ОП
”Техническа помощ”
Проект 0016 - ЦКЗ -1.5
„Укрепване капацитета на
регионалните и местни
власти за усвояване на
средства от Структурните
и Кохeзионния фондове на
ЕС”
Дейност 2 –
„Организиране и
провеждане на обучения
за регионалните и местни
власти”
10.Оптимизиране
процесите по
придобиване,
стопанисване,
управление,
разпореждане
и актуване на
държавни
имоти и
движими вещи
– държавна
собственост по

на 1.Издаване на АДС.
2. Провеждане на търгове
за продажба,
отдаване под наем,
упражняване правото на
ползване.
3. Сключване на договори
за наем и
продажби.
4.Разпоредителни
действия с имоти частна
Държавна собственост.

Повишаване
административния
капацитет на
служителите в
областта на
регионалното
планиране

Обучени
служител
и от
админис
трацията
и
повишен
админис
тративен
капаците
т

3.Участие в
проведени обучения
в областта на
публично – частното
партньорство и
управлението на
проекти.

Подобряване
обслужването на
ведомства,гражданит
е и бизнеса.
Създаване на
условия за
прозрачност,
публичност и
конкурентност при
провеждането на
търгове за отдаване
под наем и

брой
обработе
ни
преписки

1.Съставени бяха 147 1
бр. АДС – от тях 69
бр. за терени в
управление на МЗХ,
51 бр. по искане на
ведомства във
връзка с влязла в
сила кадастрална
карта. Извършени
бяха 148
отбелязвания по
издадени АДС.
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реда на ЗДС и
ППЗДС
територията
област Монтана

5. Отписване от актовите
на книги за държавна
на собственост.
6.Осъществяване на
постоянен контрол по
управление и
стопанисване на имотите
държавна собственост
7. Отговор на жалби и
сигнали на граждани,
свързани с държавна
собственост

разпоредителни
действия с имоти
държавна
собственост.

2.Проведен е търг за
отдаване под наем
на обект – частна
държавна
собственост с
предназначение –
монтаж и
експлоатация на
котелна централа.
3.Проведена е
тръжна процедура за
продажба на
движими вещи –
частна държавна
собственост ,
представляващи
демонтирани възли и
агрегати от асансьор
на уредба в сградата
на Областна
администрация.
4.Постъпили са 3 бр.
заявления от
собственици на
законно построени
сгради върху
държавни имоти –
частна държавна
собственост за
закупуване на
прилежащите терени.
Въз основа на
представените
документи са
сключени три
договора за
продажба.
Прекратена е и 1 бр.
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съсобственост чрез
продажба на
държавния дял.
5. Във връзка с
решения на
Министерски съвет
- с договор на
община Берковица
безвъзмездно е
прехвърлен в
собственост имот,
представляващ
бивше оздравително
училище;
- на община Монтана
безвъзмездно е
предоставено право
на управление върху
имот, представляващ
сградата на
Драматичен театър
Монтана;
- на Районна
прокуратура
Берковица е
предоставено
безвъзмездно право
на управление върху
имот – помещение,
находящо се в
административна
сграда в гр.
Берковица.
6.Със заповеди на
областния управител
от актовите книги за
държавна
собственост са
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отписани 46 бр.
имоти.
7.През периода са
извършени 566
обстоятелствени
проверки и са
издадени 445 бр.
удостоверения за
наличие или липса на
акт за държавна
собственост.
Издадени са 5 бр.
удостоверения за
реституционни
претенции.
8.Регулярно е
упражняван надзор
върху съставените от
общините актове за
общинска
собственост –
проверени са 475
акта.
Приключена е
процедура по
изземване от КНСБ –
Монтана на имот –
частна държавна
собственост находящ
се в гр. Берковица.
11.Одобряване на
планове за земите по
§4 - §4л от ПЗР на
ЗСПЗЗ на
територията на
област Монтана, за
които това е

1. Одобряване на планове
на новообразуваните
имоти за отделни имоти в
местности от територията
на общините Монтана и
Берковица /в изпълнение
на съдебни решения/.

Одобряване на
планове за земите по
§4 - §4л от ПЗР на
ЗСПЗЗ на
територията на
област Монтана, за
които това е

2 броя
ПНИ

Издадени са два
броя заповеди на
Областния управител
за одобряване на
ПНИ за отделни
имоти в местностите
„Парта” и

1
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необходимо по закон

необходимо по закон

„Сарановец”,
изготвени в
изпълнение на
последните 12 броя
съдебни решения,
издадени в периода
2007-2008 г.,
отнасящи се за имоти
в местността “Парта”
в землищата на с.
Долна Вереница и на
гр. Монтана, община
Монтана и в
местността
“Сарановец” в
землището на гр.
Берковица.

Имена и длъжност на попълващия:
инж. Нели Дацова , директор на дирекция АКРРДС
Даниела Георгиева, директор на дирекция АПОФУК
Съгласувал:
инж. Иван Тодоров, главен секретар

14.02.2012г.
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Указания за попълване:
Колона 1 „Цели за 2011 г”
В Колона 1 посочете утвърдените от съответния ръководител цели на Вашата администрация за 2011 г.
Колона 2 „Дейности”
В Колона 2 посочете дейностите, които сте предприели, за да осъществите поставените цели за 2011 г. Възможно е
тези цели да са били постигнати чрез една или повече дейности.
Колона 3 „Резултат”
В Колона 3 опишете резултата /ефекта за обществото/, който сте постигнали с извършените дейности. Резултатът
изключва реализирана рутинна дейност на Вашата администрация като командировки, закупени компютри, обучени
служители и др. Тези дейности са средство за постигане на целите за 2011 г. и не представляват цел сами по себе си.
Колона 4 „Индикатор за изпълнение”
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В Колона 4 посочете всички индикатори, които Вашата администрация е заложила в началото на 2011 г., за да отчете
промяната в състоянието на обекта на въздействие в края на 2011 г.
Индикаторът показва промените в състоянието на обекта на въздействие преди и след предприетите дейности
за изпълнение на целите. Индикаторът е конкретна стойност, изразена в цифри, проценти, мерна единица и др.,
например - 5 км., 10 броя, 20%.
Индикаторът за изпълнение се състои от:
1. Индикатор за целево състояние, който показва бъдещото желано състояние на обекта на въздействие в края на
2011 г., изразено в цифри, проценти, съотношение, мерна единица и др. Той е бил заложен в началото на 2011 г.
2. Индикатор за текущо състояние, който показва промяната в състоянието на обекта на въздействие в края на 2011
г. след предприетите от Вас действия. Отчита се в края на 2011 г.
Колона 5 „Индикатор за самооценка”
Индикаторът за самооценка представлява оценъчна скала, която позволява да бъде оценено в каква степен
действията на Вашата администрация са постигнали заложената цел.
За да оцените резултата от Вашата дейност, моля да имате предвид, че целта е
1 - напълно постигната при 100 % постигнат резултат,
2 - задоволително постигната при 50% и над 50 % постигнат резултат или
3 - незадоволително постигната под 50 % постигнат резултат.

Имена и длъжност на попълващия: ………………………………………………………………………………………………..
Забележка: Моля, попълнете нужната информация, следвайки указанията. Използвайте следните спецификации на
шрифта – Font - Arial, Font size - 12. При необходимост, добавете нови редове в таблицата.
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