Отчет за изпълнение на целите за 2009 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация – Пловдив
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Резултат

Цели за 2009 г.

I. Разширяване на
консултативните и
координиращи
функции на
областния съвет за
развитие и
оптимизиране
дейността на
постоянно
действащите
областни комисии
и съвети за
изпълнение на
секторните
политики.

Индикатор за
целево състояние /заложен в
началото
на 2009 г./

Дейности

1.Провеждане на
тематични
заседания на
ОСР с цел
създаване на
предпоставки за
реализиране на
над общински
проекти

4
Индикатор за изпълнение

1.1.Проведени
тематични срещи
между Областния
управител и
кметовете на
общини с цел
разрешаване на
над общински
проблеми и
кандидатстване с
проекти

1.2. Проведена
среща на ОСР с
членове на
Управителния
съвет на
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Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2009 г. /

Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната
цел /100 %/
2. Задоволително
постигната цел /50 и
над 50 %/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50 %/

1.1.1. 5 бр. тематични
срещи

задоволително
постигната цел

1.2.1. Проведена
среща
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Националната
асоциация на
действащите
председатели на
общински съвети
в България
1.3. Проведени
консултации и
съгласуване с
кметовете на
общините за
изготвянето на
проект за
внедряване на ел.
област по
програма ОПАК, с
целеви групи
общини на област
Пловдив

1.4. Съдействие
за изготвяне,
приемане и
одобряване на
РУС на общините
Пловдив, Садово,
Куклен, Родопи и
Марица

2. Активно
участие в

1.3.1. Съгласие на
всички общини за
участие
1.3.2. Изготвен, но не
одобрен проект

1.4.1. Приет първи
етап – анализ на
състоянието на
общините Пловдив,
Садово, Куклен,
Родопи и Марица

2.1. Направени
предложения за
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изготвянето на
предложения за
извършване на
необходимите
промени в
нормативната
уредба относно
регламентиране
на
правомощията,
функциите и
финансирането
на дейностите на
Областния съвет
за развитие и
действащите
областни
комисии;

II.Въвеждане на
модел за отчетност

1. Провеждане
на активен

извършване на
необходимите
промени в
нормативната
уредба,
регламентираща
работата на ОСР
и
взаимодействието
на Областния
управител с
териториалните
звена

2.1.1. Внесени
предложения за
промяна на
нормативната уредба

2.2. Представяне
на резултатите от
проект
„Засилване
координиращите
функции на
областните
съвети за
развитие” пред
МС,
представители на
централната
администрация и
научните среди

2.2.1. Изготвен доклад
и презентация

1.1.По- добро
взаимодействие

1.1.1. мин. 60
проведени заседания

Задоволително постигната
- над 50 %
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и контрол върху
дейността на
териториалните
звена на
централната власт,
свързана с
реализацията на
секторните
политики в област
Пловдив;

диалог между
Областна
администрация
и
териториалните
звена на
централната
власт, свързан с
реализацията на
секторните
политики в
област Пловдив;

и активен диалог
между Областна
администрация
и
териториалните
звена на
централната
власт, свързан с
реализацията на
секторните
политики в
област Пловдив

2. Преглед на
дейността и
механизмите на
работа и участие
в национален
конкурс за найдобра практика
на
взаимодействие
между Областен
управител и
териториални
звена при
реализация на
секторните
политики на
областно ниво

2.1. Присъдена
първа награда на
ОА за практиката:
„Взаимодействиет
о между
Областния
управител на
област Пловдив и
регионалното
представителство
на „Агенцията за
хората с
увреждания“ за
превръщането на
област Пловдив в
достъпно и
привлекателно
място за живот и
работа на хора с

на областните съвети
и комисии, работни
срещи с
представители на
териториалните звена
за реализиране на
секторните политики в
област Пловдив

2.1.1. Извършен
преглед на
механизмите за
взаимодействие с
териториалните звена
и номиниране на
добра практика
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увреждания”

3. Изготвяне на
анализ на
работата на ПК
по заетостта към
ОСР за 2008 и
направени
препоръки за
подобряване на
работата през
2009

3.1. Оценка за
ефективността на
дейността на ПКЗ
и съветите за
сътрудничество
към Д „БТ“ и
одобряване на
работата на ПКЗ

3.1.1.Изготвен анализ
и направени
препоръки

4. Включване на
по-голям брой
представители
на
териториалните
звена в работата
на областните
съвети и
комисии, в
зависимост от
секторната
политика, за
която отговарят

4.1. Включване на
представители на
дирекция
„Регионална
служба по
заетостта” и ТП
на НОИ в състава
на ОСУТ със
съвещателен глас

4.1.1. Заповед на
Областен управител
за състава на ОСУТ

4.2. Създадени
работни групи в
ОСУТ

4.2.1. Протокол от
заседание на ОСУТ
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III. Подобряване
качеството на
техническата
инфраструктура в
област Пловдив
чрез създаване на
предпоставки за
установяване на
партньорства
между регионалните
и местни власти,
бизнеса и НПО.

1.Разработване,
партньорство и
оказване на
съдействие при
изготвяне и
изпълнение на
проекти в
областта на
техническата
инфраструктура;

4.3. Включване на
представител на
дирекция
„Регионална
служба по
заетостта” в
състава ОСТС

4.3.1.Заповед на
Областен управител
за състава на ОТС

- Изготвен и
одобрен
парцеларен план
за обект мост на
р. Стряма на
републикански II56.

1 бр. парцеларен план

- Издадено
разрешително за
изготвяне на
парцеларен план
за обект: Път II –
86 – Пловдив –
Асеновград

1 бр. парцеларен план
и 1бр. издадено
разрешително

- Издадено

1 бр. издадено

Напълно постигната
цел
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IV.Подобряване на
качеството на живот
в област Пловдив
чрез целенасочени
действия в сферата
на заетостта,
етническите и
демографските
въпроси,
здравеопазването,
социалните услуги,
образованието и
културата чрез
реализация на
конкретни проекти

1.Осъществяван
е на координация
и съдействие за
реализиране на
политиката и
дейностите в
социалната
сферата,
културата и
2.Актуализиране
образованието
и координиране
на
изпълнението
на стратегии,
планове и
програми на
територията на
областта,
свързани с
техническата
инфрастуктура;

разрешително
1.1.Инициираназаи
изготвяне
проведенана
среща
парцеларен
план
между министъра
за
на обект
труда и
Околовръстен
път
социалната
на
гр. Пловдив от
политика,
„Скобелева
Областния
майка”
до
управител,
„Асеновградско
структурите на
шосе”;
МТСП в област
-Възложено
Пловдив и всички
изграждането
на
заинтересовани
идеен
странии
технически проект
за обект: „Каскада
1.2. Проведен Ден
Въча”;
отворени
врати
-наОдобрен
проект
в ОА
– посещение
за
реконструкция
на обект:
младежи
ПътотII„Различни, но
64-Пловдив
–
равни” в
Карлово
участъка
„Автомагистрала
1.3. Проведена
Тракия
– гр.Баня”;
среща
с
НПОдва
на
- Изпълнени
хора
с
от
етапите
за
увреждания
по на
реконструкция
проблемите
същия път; на
достъпността
на
Одобрен
работен
средата
и
проект и
транспортното
разрешение
за им
обслужване в на
реконструкция
общинаПът
Пловдив
обект:
II- 58 –
Пловдив –
Шишманци ;

разрешително
1.1.1. Проведени 5
широкоформатни
срещи за подобряване
на диалога между
държавната, местната
власт и гражданското
общество по
проблемите, свързани
със социалната
политика
1
бр. издадено
разрешително

Напълно постигната
цел

1 бр. одобрен проект
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2. Разработване,
партньорство и
изпълнение на
проекти,
насочени към
подобряване на
социалните
услуги,
заетостта,
здравеопазванет
о, образованието
и културата;

1.4.Популяризира
ни възможности
за изпълнение на
проекти по
национален план
по заетостта
2009, представен
в съвместна
инициатива на
Регионална
служба „Агенция
по заетостта“ и
Областна
администрация

1.4.1. Представен
национален план по
заетостта 2009

1.5. Проведени
заседания на ПК
по заетостта към
ОСР на област
Пловдив

1.5.1. Проведени
заседания на ПК по
заетостта към ОСР на
област Пловдив - 6 бр.

2.1. Разглеждане
и одобрение на
проекти за
заетост в ПК по
заетостта

2.1.1. Одобрени
проекти от ПКЗ:
- 22 бр. одобрени
проекти по
ОСПОЗ
-

Подпомогнати
1428 бр.
служители и
работници по
ПМС 44
8

-13 бр.
регионални програми,
одобрени от ПКЗ за
включване в НДПЗ
2010

2.2. Реализирани
дейности по
проект „Челиндж”,
Програма
„Прогрес” 20072013, по който
Областна
администрация
Пловдив е
партньор

2.2.1. Сключено
споразумение и
проведени проучвания
2.2.2. Изготвени
доклади – 2 бр.
2.2.3. Представяне на
опита на България в
социалното включване
в две страни от ЕС партньори по проекта

2.3. Оказвана
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методическа
помощ и подкрепа
на проекти и
организации,
свързани с
интеграцията на
малцинствата;
2.3.1. Осъществен
проект i-център за
обучение на
млади роми в
Пловдив

2.3.1. Реализиран
проект

2.3.2. Подкрепен
проект на
фондация „Рома”:
честване на 8
април –
международен
ден на ромите

2.3.2. Реализиран
проект

2.3.3.Представени
възможности за
кандидатстване с
проекти пред
Тракийското
дружество и ОЕ
„Шалом”,
съвместна
инициатива на ОА
и Тракийското
дружество по
повод 9 май

2.3.3. Проведен
обучителен семинар
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3.Реализиране
на проект
„Заедно работим
успешно” от
Областна
администрация –
по методика 25
на АХУ

3.1. Създадени
условия за работа
в обичайна среда
на едно лице с
увреждане на
70% в ОА

3.1.1.Реализиран
проект за създаване
на ново приспособено
и оборудвано работно
място за лице с трайни
увреждания в отдел
„ПАК”

4. Провеждане
на заседания на
ОССЕДВ

4.1.Обсъдени
проблеми и
набелязани мерки
за подобряване
на работата на
институциите за
интеграцията на
малцинствата на
територията на
област Пловдив

4.1.1. Проведени две
заседания на ОССЕДВ

4.2.Посещение на
делегация на
консултативния
комитет за защита
на националните
малцинства на
открито
заседание на
ОССЕДВ

4.2.1.Изготвена и
представена
презентация за
работата на ОССЕДВ
и интеграцията на
малцинствата в област
Пловдив
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5. Провеждане
на срещи с
представители
на
ръководствата
на ВУЗ и
студентските
съвети към тях с
цел разрешаване
на конкретни
проблеми
относно
образователната
и социалната
инфраструктура.

5.1. Проведени
срещи с
представители на
студентските
съвети от ВУЗ на
територията на
областта

5.1.1. Две проведени
срещи

5.2. Извършена
проверка за
фактическото
състояние на
сградния фонд на
студентските
общежития на
територията на
област Пловдив

5.2.1.Изготвен доклад
от
извършената проверка

5.3. Подобрени
социално-битови
условия на
студентите в
пловдивските ВУЗ

5.3.1. Направени
предписания от
РИОКОЗ
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V. Подобряване на
инвестиционната
среда и бизнес
климата-

1. Организиране
на тематични
срещи между
заинтересованите страни,
информиране,
планиране и
осъществяване
на съвместни
действия и
проекти;

1.1.Проведен
семинар
„Конкурентноспос
обност и
иновации” –
съвместна
инициатива на
Търговскопромишлена
камара –
Пловдив и
Областна
администрация

1.1.1.Информирани
над 30 представители
на бизнеса за
възможностите за
финансиране на
иновативни идеи.

1.2. Проведена
среща с
участието на зам.
министъра на
МОСВ относно
проекти по ОП
„Околна среда” и
ПУДООС с
кметовете на
общините

1.2.1. Информирани
над 40 представители
на местните власти за
възможностите за
финансиране на
проекти по ПУДООС.

1.3. Участие на
експерти в

1.3.1. Участие на 2-ма
експерти от ОА във

Задоволително постигната цел - над 50 %
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работна среща за
изграждане на
технологичен парк
в Пловдив, който
да бъде с
основен акцент
хранителни и
биотехнологии

форума и изказано
експертно становище
по дискутираната тема

1.4. Проведен
Българо –
казахстански
форум за
представяне на
националната
програма „Път
към Европа” 20092011 с подкрепата
на Областна
администрация

1.4.1. Информирани
над 50 представители
на заинтересованите
страни за
възможностите по
програмата.

1.5. Проведена
среща за
укрепване на
сътрудничеството
със Саксония –
Анхалт чрез
Центъра за срещи

2.Насърчаване
на
вътрешнорегион

2.1. Проведена
дискусия „Летище
Пловдив - новите

1.5.1. 1 бр. проведена
среща.

2.1.1. Обсъдени
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VI. Провеждане на
ефективна политика
за управление на
човешките ресурси.

1. Подобряване
алното
и междуна работата в
регионалното
екипа на
сътрудничество
служители
и
обмена наот
различни
отделив
добри
практики
в Областна
сферата
на
администрация
туризма
и
Пловдив и на
иновациите;
вътрешната и
междуведомстве
на комуникация.

2. Подобряване
на системата за
оценка на
извършената
работа с акцент
върху
йерархията на
целите и

1.1. Създаденза
възможности
капацитетна
за
развитие
управление
туризма
и на
човешките
местната
ресурси, работа
в
икономика”
с
екип и мотивация
участието
на
на служителите
Заместникпо проект на
министъра
на
МДААР
транспорта,
информационните
технологии и
1.2. Подобрено
съобщенията
качество
на и
Камен
Кичев
изпълнението на
Областния
дейноста на
управител
на
служителите в
Пловдив
Областна
администрация Пловдив чрез
2.2.Инициирано
създавене на
създаване
екипи за
и развитие
фонд
подобряване
на
летище на
вътрешната
„Пловдив“
комуникация
южната
врата на
България

1.1.1.Обучениза
7
възможности
служителинавкл.
и
развитие
летище
„Пловдив“.
експерт човешки
ресурси за
провеждане на
политиката за
управление на
човешките ресурси

2.3. Разработен и
2. 1. Подобрена
подаден
проект
система за оценка
„Трансбалканския
на текущата
път”
по ОП
работа в
„Транснационалн
администрацията
о
сътрудничество
чрез
въвеждане
в
Югоизточна
на ежеседмични
Европа“
срещи за

2.3.1. 1 бр. подадено
заявление
за интерес
2.1.1. Проведени
по
ОП
срещи
„Транснационално
2.1.2. Изготвени и
сътрудничество
приети отчети в
Югоизточна Европа“

Напълно постигната
цел

1.2.1.Създадени 3
екипа по реализация
на различни проекти,
реализирани от ОА –
Пловдив

2.2.1.Поставено
1.2.2. Създадени
началото
на фонд
работни групи
за за
развитие
на летище
разрешаване
на
„Пловдив“
- южната
конкретни проблеми
врата на
България
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подобряване
качеството на
изпълнението.

VII. Повишаване на
професионалната
квалификация,
кариерното
развитие, етиката и
мотивацията на
служителите в
Областна
администрация –
Пловдив

1.Усъвършенств
ане на системата
за оценка на
потребностите от
обучение на
служителите.

планиране и отчет
на работата на
всички нива,
годишни отчети
на отделите и
дирекциите
2.2. Повишена
мотивация на
служителите

2.2.1. Повишени в ранг
6 служители
2.2.2. Наградени
служители за отличен
резултат в работата
съгласно вътрешните
правила за работна
заплата

1.1.Усъвършенств
ана система за
оценка на
потребностите от
обучение на
служителите с
оглед постигането
целите на
администрацията
и
професионалното
развитие на
служителите чрез
изготвяне на
годишен план за
специализирано
обучение на
служителите,
съгласуван от

1.1.1.Утвърден и
Напълно постигната
изпълнен годишен
цел
план за
специализирано
обучение на
служителите в ОА Пловдив , съобразен с
потребностите от
административен
капацитет за постигане
на целите на ОА

1.1.2. Утвърден график
за участие в обучения,
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преките
ръководители на
служителите

2. Внедряване на
система за
последваща
оценка на
резултатите от
обучението на
служителите и
практическото им
прилагане за
подобряване
дейността на
администрацият
а;

2.1. Подобрена
дейност на
служителите чрез
прилагане на
наученото и
представяне на
резултатите от
обучението пред
колегите чрез
вътрешни
обучения

2.1.1.Изготвена и
внедрена система за
докладване и
последваща оценка на
резултатите от
обучението

3. Участие на
служителите от
ОА - Пловдив в
специализирани
обучения, в това
число и
чуждоезиково
обучение;

3.1. Повишен
капацитет и
професионална
квалификация на
служителите чрез
обучения

3.1.1. 11 служители,
преминали обучение в
ИПА.
-Индивидуална заявка
за курс/семинар -13
служители.

10 служители,
преминали ЧЕО
(английски език)
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3 служители
преминали
ЧЕО(френски език)

4. Участие на ОА
в стажантските
програми,
реализирани на
национално ниво
от МТСП и
МДААР/МС/

5. Осигуряване
на равен шанс за
работа в
администрацият
а на хора в
неравностойно
положение - хора
с увреждания,
хора от
малцинствата

4.1. Проведена
процедура за
набиране на
кандидати по
програма ”Старт
на кариерата”

4.1.1. Назначени 2
служители по
програма „Старт в
кариерата”

4.2. Проведена
процедура за
избор на стажанти
по програма
„Българската
мечта”

4.2.1. Назначен един
стажант по програма
„Българската мечта”

5.1. Назначени в
администрацията
две лица с
увреждания

5.1.1.Назначено едно
ново лице с
увреждане по
програма на МТСП

5.1.2.Назначено едно
лице с увреждане на
основание чл.9 а ЗДСЛ
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VIII. Оптимизиране
на вътрешноведомствените
актове,
регламентиращи
процедурите,
компетенциите и
отговорностите при
изпълнението им в
Областна
администрация Пловдив.

1. Актуализиране
на системи и
вътрешни
правила в
Областна
администрация

1.1. Актуализация
на СФУК

1.1.1. Заповед на
Областен управител
от 17.07.2009

1.2.
Актуализирани и
утвърдени
Вътрешни
правила за
провеждане на
процедури по
обществени
поръчки и
малките
обществени
поръчки и
контрола за
изпълнението им
в ОА - Пловдив

1.2.1. Утвърдени
правила - 7.10.2009

1.3.Актуализирани
и утвърдени
Вътрешни
правила за
гражданските
договори

1.3.1. Утвърдени
правила.

1.4.Инструкция за
организиране на
пропускателния

1.4.1. Утвърдена
инструкция от
Областен управител –

Задоволително постигната цел - над 50 %
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режим и
вътрешния ред в
сградата на
Областна
администрация Пловдив
1.5. Инструкция
№ 1/11.06.2009г.
за
институционална
идентичност.

2.Създаване на
методика и карта
за управление на
риска в
Областна
администрация Пловдив

2.1. Подобряване
на управлението
на риска в
Областна
администрация

05.10.2010

1.5.1. ЗД-00-218 от
17.12.2009 на
Областния управител

2.1.1. Създадена
методика и карта за
управление на риска в
интегрирана система
за управление на
качеството и
информационната
сигурност
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IX. Подобряване на
координацията и
административния
контрол по законосъобразността на
актовете и
действията на
органите на
местното
самоуправление и
общинските
администрации

1. Оптимизиране
процеса на
осъществяване
на контрол върху
решенията на
общинските
съвети

1.1. Подобрено
взаимодействие с
общинските
администрации
относно
законосъобразнос
тта на решенията
на общинските
съвети и
съвместната
дейност на
администрациите.

1.1.1.Разгледани
решения на
общинските съвети за
2009 - 3 436 бр.

1.2. Намален брой Спрени за
2008 - 0,006%
на спрените по
незаконосъобразн
ост решения на
общинските
съвети в областта
-17 броя

1.2.1. Спрени 17 бр. –
0,004%;

1.3. Намален брой Върнати
през 2008 на върнати
0,05%
решения на
общинските
съвети в областта
- 134 броя

1.3.1. Върнати – 0,03%

Напълно постигната
цел
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X. Подобряване на
ефективността на
управлението чрез

2. Оказване на
методическа
подкрепа на
общините и
общинските
съвети;

2.1. Проведени
работни срещи и
дискусии с
община Пловдив,
Асеновград,
Родопи, Карлово
Раковски и
Марица за
подобряване на
контрола.

3.Изготвяне на
предложения за
промени в
нормативната
уредба, касаещи
контрола на
Областния
управител на
решенията на
общинските
съвети за
гарантиране
защитата на
обществения
интерес
1.Участие в
дейностите по
проект

3.1. Не са
изготвени

1.1.Повишен
капацитет и
умения на

2.1.1. Проведени
6 срещи

3.1.1. 0 предложения

0 обучени
служители

1.1.1. 8 обучени
служители от
Областна

Напълно постигната
цел
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създаване на
условия за
прилагане на ПЧП

„Партньорство за
развитие” по
ОПАК,
реализиран от
Областна
администрация –
Ловеч.

експерти от ОА за
прилагане на ПЧП
чрез участие в
конференции,
кръгли маси,
информационни
дни, обучителни
пътувания;
1.2.Проучен
капацитет и опит
при създаването
на ПЧП в
общините от
област Пловдив

1.3.Популяризира
ни възможности и
ползи от ПЧП

администрация

1.2.1.Разпросранени
три типови анкети
сред общините
1.2.2. Участвали в
проучването15 общини
и Областна
администрация
1.3.1. Изготвени
списъци за участие на
26 представители на
местната власт, НПО и
бизнеса от Пловдивска
област в
информационните дни
1.3.2. Публикации и
линк към сайта на
проекта
1.3.3. Абонирани 35
представители на
държавната, местна
власт, НПО и бизнеса
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за бюлетин за ПЧП

XI. Намаляване на
корупционния риск,
подобряване на
прозрачността и
почтеността в
Областна
администрация –
Пловдив

1.4.Разработена
информационна
система за
управление на
ПЧП

1.4.1. Създадена и
внедрена
информационна
система за управление
на ПЧП

1.5. Определени
възможни сектори
и сфери за ПЧП и
аутсорсинг

1.5.1. Определени 4
сфери и пилотни
общини за
реализиране на ПЧП

1. Оптимизиране
на дейността на
Областния
обществен съвет
за
противодействие
на корупцията

1.1. Изготвен,
приет и гласуван
оптимизиращ
правилник за
дейността на
ООСПК за 2010 г.

1.1.1. 1 бр правилник
за дейността за 2010г.

2. Изготвяне на
годишна работна
програма на
Областния
обществен съвет
за

2.1. Изготвена
работна програма
на база на
приетия
правилник .

2.1.1. 1 бр.
разработена годишна
работна програма на
ООСПК

Напълно
постигната цел

1.1.2. 3 бр. проведени
заседания на
Областния
обществен
съвет за
противодействи
е на корупцията
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XIII. Създаване на
условия за
провеждане на
ефективна политика
и контрол за подобро регулиране
на областно и
общинско ниво

XII. Изграждане на
електрона поща

противодействие
1.Подобряване
на корупцията
административно
3. Създаване
то
регулиранена
на
условия заи
областно
идентифициране
общинско
ниво
и
предотвратяване
на
потенциален и
реален конфликт
на интереси в
Областна
администрация Пловдив.
1.Внедряване не
електронна
област.

2. Подържане на
сертификацията
по ISO
9001:2000, ISO
27001:2005;
2. Провеждане
на работни
срещи и
дискусии за
въвеждането и
администриранет
о на регулаторни

1.1. Подобрено е
административното
регулиране на
областно и
общинско ниво и
са намалени
административните
ограничения пред
бизнеса чрез
отмяна на
регулаторни
режими
1.1.Не е
изградена
електронна
област, защото не
бе одобрен
проект по ОПАК

2.1.Преминат
успешно одит по
ISO 9001:2000
2.1. Проведени
2.2.Преминат
работни срещи
успешно одит по
ISO 27001:2005;

1.1.1.Изготвена
справка за
регулаторни режими,
прилагани в общините
на територията на
областта

Напълно постигната
цел

1.1.2. Констатирани 6
незаконосъобразни
разрешителни режими
за удължено работно
време в общините
Асеновград, Пловдив,
Кричим, Хисар и
Първомай
1.1.3. Един
незаконосъобразен
режим за търговия със
спиртни напитки в
Първомай

Незадоволително
постигната цел

1.1.4.
2.1.1. Издадени
Одиторски6
решения
доклад за отмяна на
режимите
за съответствие със
стандарт ISO
9001:2000
2..1.1.Проведени две
работни
срещи с
2.2.1. Одиторски
община
доклад Асеновград за
законосъобразността
за съответствие със
на
въведените
стандарт
ISO режими
27001:2005;

.
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режими на
областно и
общинско ниво с
оглед на законосъобразността
им.

.
XIV. Оптимизиране
дейността по
актуване,
стопанисване,
управление и
разпореждане на
държавната
собственост на
територията на
област Пловдив

1. Актуализиране
на договорите за
отдаване под
наем на имоти
държавна
собственост

1.1.Актуализирани
договорите за
отдаване под
наем на имоти
държавна
собственост под
управлението на
Областния
управител на
област Пловдив

2. Изследване
собствеността на
имотипаметници на
културата и
съставяне на
АПДС

2.1.Защитен
обществен
интерес за
опазване на
паметниците на
културата под
управление на
Областния
управител и
военните

1.1.1.Актуализирани
договори за наем – 2
броя

0

Напълно постигната
цел

2.1.1.Съставени АПДС
за Асенова крепост –
община Асеновград и
Червената църква –
община Перущица,
като имоти под
управление на
Министерство на
културата
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паметници на
територията на
област Пловдив;

3.Извършване на
преглед на
състоянието на
имотите
публична
държавна
собственост в
резерват
„Старинен
Пловдив“ и
определяне на
мерки за
опазването им
като национална
ценност;

3.1.Извършен
преглед на
състоянието на
имотите публична
държавна
собственост в
резерват
„Старинен
Пловдив“;

4.Провеждане на
процедура за
безвъзмездно
предоставяне на
имоти

4.1.Извършена
процедура за
безвъзмездно
предоставяне за
управление от
община Пловдив
с Решение на МС
на 5 броя имоти в
резерват
„Старинен
Пловдив“

0

3.1.1.Изготвен доклад
за имотите и
определени мерки за
опазването им

4.1.1.Предоставени за
управление от община
Пловдив с Решение на
МС на 5 броя имоти в
резерват „Старинен
Пловдив”
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5.Разработване
на проекти и
осигуряване на
целево
финансиране за
опазването на
паметниците на
културата на
територията на
област Пловдив
под
управлението на
Областен
управител

5.1.Разработен и
внесен за
одобрение през
2010 по програма
„Красива
България” проект
„Античен театър“

0 проекти

5.2.Проведени
проучвания за
кандидатстване с
проект за Малка
базилика в
Пловдив

5.1.1. Внесен за
одобрение проект

5.2.1.Проведени
срещи за осигуряване
на целево
финансиране за
опазване на паметника

5.3. Одобрен и
стартирал проект
"Античният
стадион на
Филипополис опазване,
рехабилитация и
градско
обновяване";

Внесен за
одобрение
проект

5.3.1.Подписан
договор за изпълнение
на проекта

5.4.Реализиран
проект по
програма

Внесен за
одобрение
проект

5.4.1.Реализиран
проект
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„Красива
България” за
укрепване на
къща „Недкович” паметник на
културата;

6.Подпомагане
на процеса на
опазване и
реставрация на
военните
паметници на
територията на
общините в
Пловдивска
област със
средства от
бюджета на МО

5.5.Реализиран
втори етап КРР И
СМР на Северния
подход на
Античен театър
Пловдив,
финансиран от
Министерство на
културата

5.5.1.Реализиран
втори етап на проекта

6.1.Внесени
предложения от
Областна комисия
„Военни
паметници” за
включване в
Националния
регистър на
военните
паметници на
картотекираните
военни паметници
в общините
Карлово,
Асеновград,
Садово,

6.1.1. Четири внесени
предложения
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Перущица и Лъки.

ХV.Повишаване на
готовността на
силите от Единната
спасителна система
(ЕСС) в област
Пловдив за
реагиране при
извънредни
ситуации и
разширяване на
сътрудничеството с
НПО за
предотвратяване
или намаляване на
последиците от
бедствия и кризи

1.Поддържане на
постоянна
готовност от
органите за
управление и
силите за
реагиране от
ЕСС в областта
и създаване на
условия за
организирано
нарастване на
способността им
за изпълнение на
задачите по
защитата при
бедствия

1.1. Повишена
степен на
готовност на
органите за
управление,
силите и
средствата и
гражданско
общество за
реакция при
бедствия

2.Провеждане
на тренировки,
учения и
обучения за

2.1.Проведени
обучения,
сборове, показни
занятия, лекции

Изградени
системи за
оповестяване

1.1.1. Изградена
система за ранно
предупреждение и
оповестяване в
областта с подсистема
за оповестяване на
органите на
изпълнителната власт
и частите от единната
спасителна система и
сиренна система,
засега само за град
Пловдив

2.1.1.Проведени
общински учения по
защита на
населението в
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постигане на
организирани и
координирани
действия по
предотвратяване
или намаляване
на последиците
от бедствия.

общините Асеновград,
Карлово (съвместно с
месокомбинат
„Карлово”), Марица (
съвместно с „Витогаз”
ЕООД), Пловдив
(съвместно с обектово
учение на „Каменица”
АД).

2.1.2.Проведени
обучения на:
- органите за
управление – 5 броя
учебни сборове;
- тренировки по
оповестяване – 6 броя
тренировки;
- с кметове на общини
- 1 семинарно занятие;
2.1.3.Проведни
обучения в училища:
- занятия с ученици от
І- ви до до Х клас – 16
броя с обхват общо
1505 ученика;
- общоучилищни
тренировки – 20 броя (
с обхват общо 6162
деца)
- показни занятия в
училища – 4 броя;
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- занятия със студенти
– 2 броя;
- занятия с директори
на училища – 8 броя;
- занятия с класни
ръководители – 9
броя;
- занятия с детски
учители – 10 броя;
- лекции по местните
медии – 14 броя.

2.2.Проверки на
училищните
планове за
действие при
бедствия

2.2.1. 0 проверки на
училищните планове
за действие при
бедствия
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