Цели на администрацията за 2010 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Сливен
1
Цели за 2010 г.

2
Стратегически цели

1.Изготвяне на
актуализиран документ
за изпълнение на
„Областната стратегия
за развитие на Област
Сливен 2005 – 2013” за
остатъка от периода.

СЦ1 Утвърждаване на
Областна
администрация като
интелектуален и
управленски център,
генериращ нови идеи и
действия за
изпълнение на
„Програмата на
правителството на
европейското развитие
на България 2009 –
2013”, основан на
системен анализ,
динамично планиране
и решителни
управленски действия
за промяна и
възраждане на
областта, използвайки
най-добрите
европейски и световни
практики.
СЦ2 Подпомагане на
икономическия растеж
и ускоряване
процесите на
преструктуриране в
индустрията, селското
стопанство и услугите
за повече и по-добри
работни места,
благоприятна и
здравословна среда на
живот за жителите на
Област Сливен;

2. Насърчаване и
ускоряване процеса на
преструктуриране в
промишлеността.

3
Стратегически
документ
Стратегически план
за дейността на
Областна
администрация
Сливен
за периода 20102013 г

Стратегически план
за дейността на
Областна
администрация
Сливен
за периода 20102013 г

4
Дейности

1.1 Изготвяне на
актуализирания
документ
1.2 Провеждане на
работни срещи с
представители на
заинтересованите
институции, местните
власти, бизнеса и
организациите на
гражданското общество
за консултации по него;
1.3 Обсъждане и
приемане на документа
от Областния съвет за
развитие.

2.1 Анализ на
резултатите от минногеоложките проучвания в
района на Балканския
минен басейн за
наличието и обема на
нефтени шисти.
Адекватно представяне
на ресурсите на района
на национално и
европейско ниво, с оглед
привличане на големи
инвеститори в
добивната и енергийна
промишленост;

5
Срок
/месец през
2010 г./

6
Очакван резултат

март –
април

Актуализирана
планова основа за
развитие на
областта до 2013 г.

април

май

юни

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо Индикатор за целево
състояние
състояние
Изготвена
аналитична част

Изготвена
стратегическа част

Проведени срещи с
представители на 2
сектора

Проведени срещи с
представители на 5
сектора

-

Привлечен
инвеститорски
интерес към
промишлеността в
региона

Проведена среща с
получилите
разрешение за
проучване относно,
предоставяне
резултатите от
Подкрепено
минно-геоложките
стартиране и
проучвания в района
обновяване на
на Балканския минен
високотехнологични басейн за наличието
промишлени
и обема на нефтени
производства , вкл. шисти
и производството
на енергия.

Проведено заседание
на ОСР за приемане
на актуализирания
документ

Анализа на
резултатите от
минно-геоложките
проучвания
Презентация на
анализа на
резултатите от
минно-геоложките
проучвания
Изпратена
презентация на
потенциални наши и
чужди инвеститори

2.2 Подкрепа за
инвестиционните
намерения на
„Мицубиши” за
изграждане на
ветроенергиен парк в
района на с. Бяла;

януаридекември

Подкрепени крупни
проекти за
производство на
енергия от ВЕИ
Намаляване на
парниковите газови

2.3 Съдействие и
насърчаване на EVN
България в
инвестиционните му
намерения за
разширяване на
фотоволтаичния парк в
района на с. Блатец;

май

2.4 Подкрепа на
усилията на МОСВ за
превеждане
технологията на ТЕЦ
Сливен в съответствие с
екологичните норми.
Насърчаване
ръководството на
предприятието за
изграждане на
прахоуловителна и
сероочистваща
инсталация;

март

2.5 Подкрепа на
фирмите в
машиностроителния
отрасъл за
високотехнологично
преоборудване на
машинния парк и
максимално използване
на финансирането от
Насърчителна банка;

март

Инициатива за
ускоряване на
процедурата за
промяна
предназначението на
земеделската земя за
утвърдената
площадка за 100 MW
мощност
Изграден
фотоволтаичен парк с
мощност 178,2 кWp
Проведени срещи с
ръководството на
EVN с цел
съдействие за
разширяване на
парка
Проведени срещи с
ръководството на
ТЕЦ Сливен

-

Писма за подкрепа с
цел ускоряване
провеждането на адм.
Процедури, вкл. за
издаване разрешение
за строеж

Изграден
фотоволтаичен парк с
мощност 836,7 кWp

Анализ на
препоръките на
МОСВ
Среща с
ръководството на
ТЕЦ Сливен с цел
включване
изпълнението
препоръките на
МОСВ в
инвестиционната
програма на
предприятието
Изготвена
информация за
предлаганото
кредитиране от
Насърчителна банка
Компенсации за
работещите в
машиностроителния
отрасъл по ПМС №
44/ 19.02.2009 г.
Проведени срещи с
ръководствата на
машиностроителните
фирми за
разясняване на

2.6 Подпомагане
усилията на
инвеститора, изграждащ
предприятие за
високоефективни и
икономични източници
на светлина в гр.
Сливен и стартиране
производството през
2010 г.;

февруариюли

Проведена среща за
изясняване на
текущите проблеми

април

Проведена среща за
изясняване на
текущите проблеми

май

Проведена среща за
изясняване на
текущите проблеми

2.7 Съдействие на
инвеститора за
изграждане на
предприятие за биомаса
и окончателно спиране
на производството на
дървени въглища в
земни ями;

2.8 Съдействие за
изграждане на
предприятие за
преработка на стари
гуми в с. Тополчане;
2.9 Използване
възможностите на
Областна
администрация Сливен
за възстановяване и
разширяване пазарите
на местните
винопроизводители в
Руската федерация и
страните от ОНД.

майдекември

Проведена среща с
местни
винопроизводители
Осигурен износ на 3
млн. бутилки вино за
Беларус

възможностите за
кредитиране от
Насърчителна банка
Проведена процедура
за предоставяне на
помещения в
сградата на бившата
„Държавна сукнена
фабрика”

Инициирано
предоставяне на
терен за изграждане
на предприятието с
решение на Об.съвет
Котел
Извършена проверка
и наложени санкции
за нерегламентирано
производство на
дървени въглища
Писма за подкрепа с
цел ускоряване
провеждането на адм.
процедури
Подготовка на общо
рекламно
представяне на
региона и
винопроизводството в
него
Изпращане на
рекламни материали
в българските
търговски
представителства в
Руската федерация и
страните от ОНД
Осигурен износ на 5
млн. бутилки вино

3.Стимулиране
развитието на
конкурентоспособно
селско стопанство в
Област Сливен.

СЦ1 Утвърждаване на
Областна
администрация като
интелектуален и
управленски център,
генериращ нови идеи и
действия за
изпълнение на
„Програмата на
правителството на
европейското развитие
на България 2009 –
2013”, основан на
системен анализ,
динамично планиране
и решителни
управленски действия
за промяна и
възраждане на
областта, използвайки
най-добрите
европейски и световни
практики.
СЦ2 Подпомагане на
икономическия растеж
и ускоряване
процесите на
преструктуриране в
индустрията, селското
стопанство и услугите
за повече и по-добри
работни места,
благоприятна и
здравословна среда на
живот за жителите на
Област Сливен;

Стратегически план
за дейността на
Областна
администрация
Сливен
за периода 20102013 г

3.1. Участие в
нормативното
регламентиране на
въпросите, свързани с
поливното земеделие;

априлюни

Предприети мерки
против
засушаването в
резултат на
климатичните
промени
Създадени подобри условия за
развитие на
растениевъдството

3.2. Иницииране на
промени в управлението
и рехабилитация на
хидромелиоративната
инфраструктура за
ефективно използване
на почвените и водни
ресурси в областта;

януари

3.3. Осигуряване
условия за създаване на
регионална лаборатория
за качество и
безопасност на храните
на територията на гр.
Сливен;
3.4. Поощряване
развитието на
биволовъдството.
Участие в програмата на
правителството на
Долна Силезия и
Министерството на
земеделието и храните.
Насърчаване
утвърждаването на
Регионалната дирекция
за селекция и
репродукция в
животновъдството Сливен като регионален
и международен
производител на
генетичен материал в
подотрасъла;

март

януаридекември

Създадени подобри условия за
развитие на
животновъдството
Създадени подобри условия за
развитие на МСП,
преработващи
местна земеделска
продукция

Увеличена
популация на
биволи в областта
Увеличено
производство и
износ на генетичен
материал от
РДСРЖ – Сливен.
Привлечени
средства от
програмата на
правителството на
Долна Силезия

Изготвен анализ за
правната и
институционална
рамка за управление
на
хидромелиорациите в
България

Проучване на
нормативната уредба
и добри практики в
областта на
поливното земеделие
на партньор от ЕС с
опит в тази сферата

Участие в изготвянето
на становище за
законодателни
промени
Изготвен анализ за
Промяна в
състоянието на
управлението на
хидромелиоративната хидромелиоративната
инфраструктура в
инфраструктура в
областта
областта

Осигурено
помещение за
лабораторията

Налични 182 биволи
и 11 животновъди,
занимаващи се с
биволовъдство в
област Сливен

Увеличен брой
биволи – 200 и
увеличен брой
животновъди,
занимаващи се с
биволовъдство;

2 разплодни животни
в РДСРЖ – Сливен

4 разплодни животни
в РДСРЖ – Сливен;
Изготвена и
публикувана полезна
информация на сайта
на ОА
Проведена среща с
животновъди за
мерките за
увеличаване на
популацията и
представяне на

информация за
финансови източници

3.5. Иницииране
преброяването,
картотекирането и
маркирането на конете в
Област Сливен;
3.6. Изпълнение на
договореностите между
Областния управител на
Област Сливен и
Губернатора на
правителството на
Воронежка област за
доставка на свежи
плодове и зеленчуци от
Област Сливен за
нуждите на държавнофинансираните
институции във
Воронежка област.

4. Разработване и
изпълнение на планови
документи и проекти за
развитие на качествен
и устойчив туризъм в
Област Сливен.

СЦ1 Утвърждаване на
Областна
администрация като
интелектуален и
управленски център,
генериращ нови идеи и
действия за
изпълнение на
„Програмата на
правителството на
европейското развитие
на България 2009 –
2013”, основан на
системен анализ,
динамично планиране
и решителни

Стратегически план
за дейността на
Областна
администрация
Сливен
за периода 20102013 г

4.1 Изготвяне на план
за развитие на
културния туризъм в
Област Сливен;

април

мартсептември

Съгласувани
действия с РВМС за
маркиране на конете

Създадени условия Принципна
за износ на свежи
договореност между
плодове и
областите Сливен и
зеленчуци от
Воронеж
област Сливен във14.1
Воронежка област

Проведено обучение
за животновъди
Проведена кампания
за необходимостта от
картотекирането и
маркирането на
конете.
Проведена среща с
производителите на
свежи плодове и
зеленчуци от област
Сливен за
запознаване с
възможността за
търговски връзки с
Воронежка област
Изготвен регистър на
по-големи
производители на
свежи плодове и
зеленчуци от област
Сливен

мартноември

Създадена планова
основа за
развитието на
културния и еко туризъм в областта
Привлечен
обществен интерес
към развитието на
културния и еко туризъм в областта
Осигурено
финансиране и
изпълнение на
проекти в сферата

Проведена среща с
ключови партньори в
процеса на изготвяне
и реализация на
плана

Изготвена и
изпратена
информация до
правителството на
Воронежка област
Събрана
информация,
относима към
въпросите свързани с
културния туризъм в
областта
Анализ на базата на
събраната
информация
Стратегия за
развитие на
културния туризъм и
план за действие към
нея

управленски действия
за промяна и
възраждане на
областта, използвайки
най-добрите
европейски и световни
практики.
СЦ2 Подпомагане на
икономическия растеж
и ускоряване
процесите на
преструктуриране в
индустрията, селското
стопанство и услугите
за повече и по-добри
работни места,
благоприятна и
здравословна среда на
живот за жителите на
Област Сливен;

4.2 Съдействие за
изготвяне на подробни
устройствени планове за
урбанизираните
територии на ПП
„Сините камъни”

март декември

на туризма

Изготвени
специализирани
кадастрални карти

Изчистване на
несъответствията
между
специализираната
кадастрална карта на
урбанизираните
територии на ПП
„Сините камъни”
и одобрената
кадастрална карта на
землището на гр.
Сливен
Съдействие за
възлагане на
подробни
устройствени планове
Проведена дискусия с
професионалисти и
граждани

4.3 Съдействие на
Община Котел за пошироко обсъждане
плана за регулация и
застрояване на с.
Жеравна;

април

Изпратено
предложение за
съдействие до кмета
на общината

4.4 Съдействие на
Община Котел за
финансиране и
изпълнение на „Проект
за консервация,
реставрация и
експониране на
археологическия
комплекс на връх Вида
край гр. Котел и на
историческия културен
ландшафт”;
4.5 Съдействие на
Община Сливен за
финансиране и
изпълнение на проект
„Пътуване през времето,
във времето и с времето
– интегриран проект за
развитие на природни,
културни и исторически
атракции и туристическа
инфраструктура в гр.
Сливен”

март

Проведени разговори
с ръководството на
Община Котел и
запознаване с
проекта

Осигурена подкрепа
за финансиране на
проекта

февруаридекември

Проведени разговори
с Община Сливен и
запознаване с
проекта

Провеждане на
процедура по
прехвърляне правото
на собственост върху
терен в м. Хисарлъка
от държавата на
община Сливен

Взето решение от
Об.съвет Сливен за
придобиване правото
на собственост върху
терен в м. Хисарлъка

5. Сътрудничество с
АПИ за развитие на
пътната
инфраструктура на
територията на
областта.

СЦ2 Подпомагане на
икономическия растеж
и ускоряване
процесите на
преструктуриране в
индустрията, селското
стопанство и услугите
за повече и по-добри
работни места,
благоприятна и
здравословна среда на
живот за жителите на
Област Сливен;

Стратегически план
за дейността на
Областна
администрация
Сливен
за периода 20102013 г

4.6 Разработване на
проект за ремонт на
фасадата и покрива на
сградата на бившата
„Популярна банка” и
кандидатстване за
финансиране по проект
„Красива България”.

октомври

5.1 Съдействие за
ускорено изграждане на
автомагистрала Тракия

март

Проект за ремонт на
фасадата и покрива
на сградата на
бившата „Популярна
банка” от 2007 г.

Извършени
подготвителни
действия на местно
ниво с цел
извличане
максимална полза
от най-големия
инфраструктурен
проект в региона

Създадени условия
за наемане на
строителни
работници от
областта за
строителството на
магистралата

5.2 Приключване
изплащането на
дължимите суми на
гражданите за
отчуждените поземлени
имоти по трасето на
автомагистрала Тракия;

5.3 Сътрудничество за
осигуряване на
инвестиционни проекти
за второкласни и
третокласни пътища на

декември

март

Създадена
проектна готовност
за реконструкция и
рехабилитация на
второкласни и
третокласни
пътища
Изплатени суми на
хора от малките
населени места в
областта, дължими
за отчуждените
поземлени имоти по
трасето на
автомагистрала
Тракия

Изготвена и
представена пред
РСР на ЮИР
концепция как
региона максимално
да се възползва от
изграждането на АМ
Тракия
Заявено съдействие
за участие в
строителството на
фирма от областта
като подизпълнители

Изготвена скицазаснемане на
сградата
Актуализиран проект
за ремонт и
кандидатстване по
проект „Красива
България”.
Изготвяне и
подписване на общ
документ между
областите на ниво
ЮИР за
необходимостта от
проектиране и
изграждане на нови
пътни възли към АМ
Тракия
Проведени срещи с
ръководствата на
общините

Изготвена справка от
Бюро по труда за
регистрираните
строителни
работници с
подходящи професии
за пътно
строителство

.Проведена среща с
Камарата на
строителите в Сливен
и изготвен списък на
фирмите в област
Сливен, разполагащи
с капацитет да
участват като
подизпълнители.

Брой имоти,
засегнати от
магистралата, за
които А ПИ не е
изплатила
обезщетенията.

Брой имоти,
засегнати от
магистралата, за
които областна
администрация ще
изплати обезщетения

146 броя

100 броя

Писма с обосновка
до АПИ за възлагане
изготвянето на
инвестиционни
проекти за

Включване на път ІІ55 „Гурково – Нова
Загора” и западен
обходен път на Нова
Загора

територията на
областта:
реконструкция на
път ІІ-55 „Гурково –
Нова Загора” и западен
обходен път на Нова
Загора;
рехабилитация на
път ІІІ – 706 с. Тича – с.
Ябланово;
връзка на път ІІІ
– 6601 с
автомагистрала Тракия
при гр. Кермен и
реконструкция на път
ІІІ – 6601

6.Организиране и
ръководство дейността
на Асоциацията по ВиК
в областта.

СЦ2 Подпомагане на
икономическия растеж
и ускоряване
процесите на
преструктуриране в
индустрията, селското
стопанство и услугите
за повече и по-добри
работни места,
благоприятна и
здравословна среда на
живот за жителите на
Област Сливен;

Стратегически план
за дейността на
Областна
администрация
Сливен
за периода 20102013 г

6.1 Учредяване на
Асоциацията по ВиК;

реконструкция на път
ІІ-55 „Гурково – Нова
Загора” и западен
обходен път на Нова
Загора

март

Учредена и
действаща
Асоциация по ВиК
Уточнена
собственост на
държавата и
общините

6.2 Изготвяне на списък
на ВиК системите и на
части от тях, публична
държавна собственост,
които не са включени в
активите на
„Водоснабдяване и
канализация Сливен”
ООД;

6.3 Сключване на
договор с ВиК оператора

февруаридекември

юни

Сключен договор с
ВиК оператора

Проведена работна
среща в МРРБ с
областните
управители по
изпълнение на закона
за изменение и
допълнение на
Закона за водите и
подготовката на
Пътна карта .
-

-

в програмата на АПИ
за проектиране и
започване на
строителство по
програма „Транзитни
пътища”
Писма с обосновка до
АПИ за включване в
програмата за
проектиране на
рехабилитация на път
ІІІ – 706 с. Тича –
с.Ябланово и
връзка на път ІІІ –
6601 с АМ Тракия при
гр. Кермен и
реконструкция на път
ІІІ – 6601
Учредяване на
Асоциация по ВиК

Изготвен списък на
ВиК системите и
съоръженията,
публична държавна
собственост, които не
са включени в
активите на
„Водоснабдяване и
канализация Сливен”
ООД
Изготвени АДС за ВиК
системи и
съоръжения
държавна
собственост
Изготвен договор за
възлагане на
дейностите по
предоставяне на ВиК
услуги на ВиК

7. Съдействие за
разкриване на нови и
запазване на
съществуващи
специалности в
професионалните
гимназии в областта с
оглед потребностите на
пазара на труда.

6.4 Съдействие за
актуализиране на
проекта за язовир
„Братан” и предложение
за включване в
инвестиционната
програма на
правителството;

юли

6.5 Съдействие за
успешно приключване на
проект „Интегриран
воден цикъл на гр.
Сливен” – фаза І и фаза
ІІ.

януаридекември

7.1 Разкриване на
обучение по
специалността
„Елетроенергетика” в
Професионална
гимназия по
електротехника и
електроника „Мария
Кюри” гр. Сливен и
създаване на
професионален учебен
център със средства на
EVN;
7.2 Разкриване на
обучение по професия
„Монтьор на енергийни
съоръжения и
инсталации”,
специалност
„Възобновяеми енергийн
източници” в
Професионална
гимназия по
механотехника гр.
Сливен;

януари

януари

Осигурено
финансиране за
възлагане на
актуализация на
проекта за язовир
„Братан”

Постигнато подобро съответствие
между обучението,
предлагано в
професионалните
гимназии и
търсенето на
пазара на труда

оператора за
територията на
област Сливен.
Проведена среща със
Събрана
заинтересовани от
съществуваща
реализирането на
проектна
проекта области и
документациятехнико-икономически общини и изготвяне
на меморандум за
доклад и
общи действия.
предварителни
Проучени
проучвания.
възможности за
Изпратено писмо до
финансиране на
МОСВ .
актуализацията на
техническия проект
Институционална и
Започнати
строителни дейности експертна подкрепа
на община Сливен .
по проект
„Интегриран воден
цикъл на гр. Сливен”
– фаза І и фаза ІІ
Проведени срещи с
ръководството на
EVN, ръководството
на РИО и
професионалната
гимназия

Включено обучение
по специалността
„Елетроенергетика” в
държавния план-при
ІІІ – 6601 ІІІ – 6601ем
за 2010-2011 г.

Проведени срещи с
ръководството на
РИО и
професионалната
гимназия

Включено обучение
по специалността
„Възобновяеми
енергийн източници” в
държавния планприем за 2010-2011 г

8. Подкрепа за
запазване на
държавните и общински
лечебните заведения в
областта със статут,
съответстващ на
здравно-демографските
реалности и
изискванията за
предоставяне на
качествени медицински
услуги.

СЦ2 Подпомагане на
икономическия растеж
и ускоряване
процесите на
преструктуриране в
индустрията, селското
стопанство и услугите
за повече и по-добри
работни места,
благоприятна и
здравословна среда на
живот за жителите на
Област Сливен;

Стратегически план
за дейността на
Областна
администрация
Сливен
за периода 20102013 г

7.3 Разкриване на
обучение по професия
„Организатор на
туристическа агентска
дейност”, специалност
„Организация на туризма
и свободното време” в
Професионална
гимназия по
хотелиерство и туризъм
гр. Сливен.

януари

8.1 Създаване на
медицински холдинг от
лечебните заведения в
региона с цел запазване
на медицинския
персонал и създадената
материална база;
8.2 Разширяване
дейността на центъра за
спешна медицинска
помощ и възобновяване
дейността на
медицинския център в
гр. Твърдица

юни

8.3 Подпомагане на
Община Котел за
разработване
концепция относно
разширяване дейността
на Специализирана
болница за
рехабилитация гр. Котел
и утвърждаването й като
междурегионален
рехабилитационен
център;

мартдекември

октомври

Преструктурирани
лечебни заведения
в доболничната и
болничната помощ

Проведени срещи с
ръководството на
РИО и
професионалната
гимназия

Включено обучение
по специалността
„Организация на
туризма и свободното
време” в държавния
план-прием за 20102011 г

Проведени срещи с
ръководството на МЗ
и с ръководителите
на териториалните
звена на МЗ

Подписано
споразумение между
общините в региона
за създаване на
медицински холдинг

Осигурени по-добри
медицински услуги
за населението в
Проведени срещи с
периферни за
ръководството на
областта райони
община Твърдица, с
ръководството на МЗ
Създадена
и с ръководителите
перспектива за
на териториалните
развитието на
звена на МЗ
лечебни заведения
в доболничната и
болничната помощ

Проведени срещи с
ръководството на
Община Котел и
ръководството на
Специализираната
болница за
рехабилитация

Осигурено 24 часово
дежурство в центъра
за спешна
медицинска помощ в
гр. Твърдица
Осигурен персонал и
материална база за
възобновяване
дейността на
медицинския център
в гр. Твърдица, вкл.
осигурени 10
болнични легла
Проведени срещи за
събиране на
необходимата
информация и
консултации със
заинтересованите
страни
Проведени срещи за
определяне на цели и
конкретни задачи

9.Съдействие на
Художествена галерия
„Димитър Добрович” за
придобиване статут на
регионална
художествена галерия.

10. Повишаване
ефективността от
управлението на
собствеността в
селищно образувание
„Сливенски минерални
бани”.

СЦ2 Подпомагане на
икономическия растеж
и ускоряване
процесите на
преструктуриране в
индустрията, селското
стопанство и услугите
за повече и по-добри
работни места,
благоприятна и
здравословна среда на
живот за жителите на
Област Сливен;

Стратегически план
за дейността на
Областна
администрация
Сливен
за периода 20102013г

СЦ2 Подпомагане на
икономическия растеж
и ускоряване
процесите на
преструктуриране в
индустрията, селското
стопанство и услугите
за повече и по-добри
работни места,
благоприятна и
здравословна среда на
живот за жителите на
Област Сливен;

Стратегически план
за дейността на
Областна
администрация
Сливен
за периода 20102013 г

8.4 Подпомагане на
Община Котел за
разработване
концепция относно
МБАЛ гр. Котел,
съобразно изискванията,
произтичащи от
реформата в
здравеопазването и
новата здравна карта;

октомври

8.5 Подпомагане на
Община Котел за
финансиране и
изпълнение на проект
„Изграждане на
социален комплекс –
дом за деца с
увреждания и защитени
жилища в гр. Котел”.

септември

Проведени срещи с
ръководството на
Община Котел и
ръководството на
МБАЛ гр. Котел

Проведени срещи с
ръководството на
Община Котел и
запознаване с
проекта

Художествена
галерия „Димитър
Добрович” –
духовен център с
регионално
значение

10.1 Активиране на
процеса за изясняване
на собствеността между
държавата и общината
по отношение на
терените;

март

10.2 Привличане на
инвеститори;

април

Уточнени и
регистрирани
имоти частна
държавна
собственост в
обхвата на ПУП на
Сливенски
минерални бани.
Проведена
информационна
кампания за
възможностите за
инвестиране в

Проведена среща с
ръководството на
община Сливен и
Художествена
галерия „Димитър
Добрович”

Проведени срещи за
събиране на
необходимата
информация и
консултации със
заинтересованите
страни
Проведени срещи за
определяне на цели и
конкретни задачи
Осигурена подкрепа
за финансиране на
проекта

Съгласуване
предложението на
Общински съвет
Сливен за
придобиване статут
на регионална
художествена
галерия от общинска
художествена
галерия „Димитър
Добрович”

Осигурена подкрепа
от Министерството на
културата
Непълен регистър на Пълен регистър на
държавните имоти на държавните имоти на
територията в
територията в
обхвата на ПУП на
обхвата на ПУП на
Сливенски минерални Сливенски минерални
бани
бани.
Изготвена
презентация за
Сливенски минерални
бани
Проведена
пресконференция

Сливенски
минерални бани
10.3 Разпореждане с
терените държавна
собственост;

априлоктомври

Създадени
предпоставки за
разпореждане с
имоти частна
държавна
собственост

Регистрирани
държавни имоти

Публикации в местни
и национални медии
Утвърден списък на
имоти държавна
собственост за
разпореждане
Открити процедури за
разпореждане
а/ чрез търг.
б/ по реда на чл.84 от
ППЗДС.
Приход в държавния
бюджет

10.4 Прекратяване на
договора с неизправния
наемател на
минералната баня и
сключване на нов
договор;

януаридекември

Уведомление за
прекратяване на
договорните
отношения и
даване на срок за
освобождаване на
имота.

Не постъпили
средства от наем в
държавния бюджет
8300 лева

Провежден на търг за
отдаване под наем на
мин.баня
Договор с нов
наемател

Сключен договор с
нов наемател и
запазване
предназначението
на минералната
баня
Създадени
предпоставки за поефективно
управление на
имота и
реализиране на
определени
здравни и социални
дейности на
общината
10.5 Съгласувани
действия с Община
Сливен за
благоустрояване и
озеленяване района на
„Сливенски минерални

март

Подобрена
инфраструктура в
района на
„Сливенски
минерални бани”

Постъпили средства в
държавния бюджет –
8300 лева, вкл. след
събиране на
неиздължените
наеми, по съдебен
ред

Внасяне на
предложение в
Общински съвет за
предоставяне на
имота за управление
на Община Сливен

-

Подкрепа решение на
Общински съвет
Сливен за стартиране
на процедура за
предоставяне на
имота за управление
на Община Сливен

Провеждане на
среща с
ръководството на
община Сливен
Приемане на план за

бани”.

11. Подкрепа усилията
на Община Сливен за
промяна собствеността
на Природен парк
„Сините камъни” и
предоставянето му за
управление на
общината.

СЦ2 Подпомагане на
икономическия растеж
и ускоряване
процесите на
преструктуриране в
индустрията, селското
стопанство и услугите
за повече и по-добри
работни места,
благоприятна и
здравословна среда на
живот за жителите на
Област Сливен;

Стратегически план
за дейността на
Областна
администрация
Сливен
за периода 20102013 г

11.1 Изготвяне,
съвместно с община
Сливен, на становище за
законодателни промени

благоустрояване и
озеленяване

септември

Подобрено
управление на
Природен парк
„Сините камъни”

-

Провеждане на
работни срещи с
представители на
общинската
администрация
Участие в изготвяне
на анализ на
правната и
институционална
рамка за управление
на природните
паркове
Участие в проучване
на нормативната
уредба и добри
практики в страни от
ЕС

12. Подкрепа усилията
на Община Сливен за
представяне на имоти
частна държавна
собственост с
отпаднала
необходимост за
Министерство на
отбраната

СЦ2 Подпомагане на
икономическия растеж
и ускоряване
процесите на
преструктуриране в
индустрията, селското
стопанство и услугите
за повече и по-добри
работни места,
благоприятна и
здравословна среда на
живот за жителите на
Област Сливен;

Стратегически план
за дейността на
Областна
администрация
Сливен
за периода 20102013 г

13. Упражняване на
контрол по
законосъобразността
на актовете и
действията на:

Сп.Ц 11
Координиране
работата на органите
на изпълнителната
власт и на техните
администрации на

Стратегически план
за дейността на
Областна
администрация
Сливен
за периода 2010-

13.1 Превантивен
контрол на предложения
та за обсъждане в
Общинските съвети

февруари
декември

Удовлетворяване
потребностите на
населението на
гр.Сливен и
общината

Изпратени писма до
МРРБ с подкрепа на
исканията на
общината

януаридекември

Предотвратяване
на вземането на
незаконосъобразни
решения

Брой противоречащи
на нормативната
уредба проекти за
решения

Участие в изготвянето
на становище за
законодателни
промени
Предоставени имоти
с отпаднала
необходимост за
Министерство на
отбраната в
собственост
на Община Сливен

Брой противоречащи
на нормативната
уредба проекти за
решения

- органите на местно
самоуправление;
- органите на местна
администрация;
- териториалните
звена на органите на
изпълнителната власт.

2013 г
територията на
областта и
упражняване на
контрол по
законосъобразността
на актовете и
действията на органите
на местното
самоуправление и
местната
администрация.

13.2 Контрол по
законосъобразността на
приетите решения

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

13.4 Контрол на
действията и актовете
на ръководителите на
териториалните звена
на централната
администрация на
изпълнителната власт

14. Добро
административно
обслужване и
превенция на
корупционните
практики.

СЦ4 Областна администрация по-близо до
хората - повишаване
удовлетвореността на
гражданите
от
предлаганите
административни
услуги.

Стратегически план
за дейността на
Областна
администрация
Сливен
за периода 20102013 г

14.1 Контрол върху
спазването на
вътрешните правила на
системата за
финансово управление
и контрол /СФУК/;
14.2 Създаване на
система за оценка на
обществения резонанс
от актовете и
действията на
областната
администрация;

14.3 Осъществяване на
текущ сроков контрол с
цел намаляване броя на
просрочените преписки;
14.4 Специализирано
обучение на
служителите, работещи
в Центъра за
административно
обслужване;

януаридекември

януаридекември

януаридекември

текущ

Липса на
противоречащи на
нормативната база
решения
Недопускане на
незаконосъобразни
действия и
противоречащи на
нормативната база
актове на
кметовете на
общините

Липса на
незаконосъобразни
действия и актове
на ръководителите
на териториалните
звена на
централната
администрация на
изпълнителната
власт
Намален брой на
неприключените в
установения
законов срок
преписки по вина на
администрацията.

май

Брой върнати за ново
обсъждане или
оспорени в съда
решения

Брой отменени актове Брой отменени актове
на кметовете на
на кметовете на
общини
общини

Брой констатирани
незаконосъобразни
актове и действия на
ръководителите на
териториалните звена
на централната
администрация на
изпълнителната
власт

Брой констатирани
незаконосъобразни
актове и действия на
ръководителите на
териториалните звена
на централната
администрация на
изпълнителната
власт

Извършване на
контрол на 6 месеца

Извършване на
контрол на 4 месеца

Повишена
ефективността и
ефикасността на
служителите
работещи в ЦАО.

текущ

юни
ноември

Осъществена
обратна връзка с
гражданите за
оценка актовете и
действията на
областната
администрация
Подобряване
процеса на
предоставяне на
услугите по начин,

Брой върнати за ново
обсъждане или
оспорени в съда
решения

Извършване на
сроков контрол на 3
месеца
Провеждане на
обученията през
м.юни

Вътрешни правила за
набиране и
анализиране на
информация за
обществения
резонанс от актовете
и действията на
областната
администрация
Ежемесечно
извършване на
сроков контрол
Провеждане на
обученията през
месеците юни и
ноември

15. Осъществяване на
мерки за енергийна
ефективност при
експлоатация на
сградата на Областна
администрация Сливен

14.5 Проучване
удовлетвореността на
потребителите от
предоставените
административни услуги

юни
декември

който
удовлетворява
потребителите.

Извършване на
проучването м.юни

Извършване на
проучването
месеците юни и
декември

15.1 Саниране на
западната и южна
фасада на сградата на
ОА

октомври

Намалени разходи
за отопление

Подменена изцяло
дограма

Топлоизолация на
западна и южна
фасада

Топлоизолация на
източна и северна
фасада

