Справка за създадени и действащи съвети в изпълнение на законите и на актовете на Министерски съвет за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
Комисия/съвет
1.

Областна комисия по транспорт

Акт за създаване/ актове за
актуализиране на състава
Заповед № РД-09-57/01.06.2017г.

2.
3.

Група по условия на труд
Областен експертен съвет по устройство на територията

Заповед № РД-09-41/18.04.2018г.
Заповед № РД-12-12/28.06.2018г.

транспортни схеми
ЗЗБУТ
ЗУТ

4
2

4.
5.

Областна комисия „Военни паметници”
Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при
бедствия
Областен съвет по сигурност
Областен съвет за намаляване риска от бедствия
Областен съвет за развитие

Заповед №ОМП-15-02/05.06.2018г.
Заповед № РД-09-120/04.09.2018г.

Чл. 6 от Закона за военните паметници
Закон за защита при бедствия; Закон за администрацията

4
1

Заповед № РД-09-109/19.10.2017г.
Заповед № РД-09-116/27.10.2017г.
Заповед № РД-09-79/04.07.2017г.

1
1
0

Областна епизоотична комисия

Заповед № РД-09-90/19.07.2018г.
Заповед № РД-09-12/09.02.2018г.

ЗА; ЗОВС; ПМС 258/02.12.2005 г.
Закон за защита при бедствия; Закон за администрацията
Закон за администрацията /ЗА/;
Правилник за прилагане на ЗРР; ЗНЗ
ЗМВД; Закон за администрацията
Чл. 7 а, от Устройственият правилник на Областните администрации

0

6.
7.
8.
9.
10.

Постоянна комисия за работа с предложения и сигнали на граждани,
организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена
на министерствата и на другите административни структури, които
осъществяват административно обслужване, както и дейността на органи
и организации, предоставящи обществени услуги на територията на
Област Плевен „7а”

Правилник/правила за работа

Брой
заседания
ЗАТ; Наредба № 2/15.02.2002 г. за условия и реда за утвърждаване на
3

3
0

11.

Областен съвет за тристранно сътрудничество

Заповед № РД-09-71/16.06.2017г.

12.

Комисия за предоставяне под наем на жилища – държавна
собственост
Постоянна комисия за разпореждане с имоти –държавна
собственост
Консултативен съвет по социално подпомагане
Комисия по заетост към Областния съвет за развитие
Консултативен съвет по охрана на горите, дивеча и рибата

Заповед № РД-09-33/03.04.2017г.

Правила за устройството и дейността на Областния съвет за
тристранно сътрудничество в Област Плевен
Закон за държавната собственост

Заповед № РД-09-102/31.07.2018г.

Закон за държавната собственост; Правилник за прилагане на ЗДС

6

Заповед № РД-09-119/14.11.2017г.
Заповед № РД-09-108/08.08.2018г.
Заповед № РД-09-62/21.05.2018г.

Закон за социално подпомагане; Правилник за прилагане на ЗСП
Закон за насърчаване на заетостта
ЗА; Закон за горите; Закон за лова и опазване на дивеча; Закон за
рибарството и аквакултурите
Правилник за устройството и дейността на Областния експертен
съвет по етническите и интеграционните въпроси към ОА Плевен
Закон за защита при бедствия чл. 58, и чл.17, ал. 1, т.4 и чл.19, ал. 5
от Правилника за организация и дейността на Междуведомствена
комисия за възстановяване и подпомагане към МС
Правилник за устройството и дейността на ООСПК в ОА Плевен

0
6
2

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Областен експертен съвет за сътрудничество по етнически и
интеграционни въпроси
Междуведомствена комисия за разглеждане на преписки за
възстановяване и подпомагане към МС

Заповед № РД-12-07/03.05.2018г.
Заповед № РД-12-17/01.09.2017г.

19. Областен обществен съвет за противодействие на корупцията в
Област Плевен

Протокол на учредително събрание
от 13.04.2006г.

Асоциация по В и К за обособената територия на
„В и К” ЕООД Плевен
21. Звено за мониторинг и оценка за изпълнението на Стратегията
на Област Плевен за интегриране на ромите (2013-2020)
22. Звено за мониторинг и оценка на изпълнението на Областната
стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020)

Не е необходим административен акт

20.

Заповед № РД-12-03/02.02.2018г.
Заповед № РД-12-18/14.11.2017г.

0

1
30
0

Закон за водите и Правилник за организация и дейността на
Асоциация по В и К
Закон за администрацията

5

Закон за социално подпомагане;
Правилник за прилагане на ЗСП

0

2

23. Работна група във връзка с разработването на Стратегия за подкрепа на
личностното развитие на децата и учениците на територията на Област
Плевен

Заповед № РД-12-04/13.02.2017г.

24. Областен координационен център за създаване и функциониране Заповед № РД-09-121/10.09.2018г.
на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане
и включване в образователната система на деца и ученици в
предучилищна и училищна възраст
25.
Комисия по актуализиране на Номенклатурата на делата в
Заповед № РД-09-78/20.06.2018г.
Областна администрация Плевен и осигуряване текущото
изпълнение на Вътрешните правила за работа с архива
26.

Реабилитация на репресираните лица

27. Комисия в изпълнение на Закон за обезщетяване на собственици
на одържавени имоти
28.
Дисциплинарен съвет
29. Областен координационен механизъм по деинституционализация
и междуинституционално взаимодействие по социални въпроси
30.

Работна група с прилагане на Системата за управление на
качеството за стандарт ISO

МИРОСЛАВ ПЕТРОВ
Областен управител на Област Плевен

Заповед № РД-09-101/31.07.2018г.
Заповед № РД-09-99/31.07.2018г.
Заповед № РД-09-32/28.03.2018г.
Заповед № РД-09-04/10.01.2018г.
Заповед № РД-22-03/01.06.2017г.

Закон на предучилищното образование

0

ПМС № 100 от 8 юни 2018 г., Закон за предучилищна и училищна
възраст

2

ЗНАФ;Наредба за реда за организирането, обработването,
експертизата, съхраняването и използването на документите в
учрежденските архиви на държавните и общинските институции;
Вътрешните правила за работа с архива на ОА Плевен
Чл. 4, ал. 1 от Наредбата за прилагане на чл. 4 от Закона за
политическа и гражданска реабилитация на репресираните лица
ЗПГРРЛ
Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти

3

Чл.95 и чл.96 от ЗДС
Закон за социалното подпомагане, Областна стратегия за развитието
са социалните услуги в област Плевен, прието от Областен съвет за
развитие
ЗА, Системата за управление на качеството за стандарт ISO

2
1

0
0

0

