УТВЪРЖДАВАМ:
ЗА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ МОНТАНА
/ НИНА ПЕТКОВА/
/п/
(Заповед за заместване № ЧР-04-8/08.02.2013 г. на Областен управител Монтана)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Цели на администрацията за 2013 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Монтана
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2
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Цели за 2013
г.

Стратегически
цели

Стратегиче
ски
документ

1.Качествено и
прозрачно
административ
но обслужване
на
потребителите
на
административ
ни услуги

Облекчаване и
подобряване на
административно
то
обслужване на
гражданите и
бизнеса чрез
прилагане на
организационния
принцип “едно
гише”

Концепция
за
подобряван
е на
администра
тивното
обслужване
в контекста
на
принципа
„едно гише”

4

5

Дейности

Срок
/месец
през
2013г./

1. Предоставяне на пълна януариинформация на
декември
потенциалните
2013
потребители за
административните
услуги, чрез поддържане
на актуален списък на
предоставяните
административни услуги,
нормативните основания,
необходимите документи
и образци на същите,
сроковете за извършване
на услугата и таксите на
интернет страницата на
ОА Монтана и таблото на
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7
Индикатор за изпълнение

Очакван
резултат
1. Предоставена
пълна
информация за
административн
ите услуги в ОА
Монтана,
достъпна за
потребителите

Индикатор за
текущо
състояние
1. Средства,
чрез които е
предоставена
информация за
административ
ните услуги

Индикатор
за целево
състояние
1. Актуален
списък на
унифицира
ните
наименован
ия на
администра
тивните
услуги
предоставя
ни от ОА
Монтана

1

гишето за
административно
обслужване
2. Предоставяне на
услуги по електронен път
с електронен подпис

3. Получаване обратна
връзка от
потребителите за тяхната
удовлетвореност

2.Ефективност
на правно –
нормативното
обслужване

Ефективно
прилагане на
законодателствот
о

Нормативна
уредба

1. Изготвяне на месечна
справка за хода на
делата, по които
областният управител е
страна
2. Организиране
обучение за общините и
териториалните
структури за прилагане
на АПК

януаридекември
2013

2. Улесняване
потребителите
на
административн
и услуги чрез
спестяване на
време

2.Заявления за
извършване на
административ
на услуга,
подадени с
електронен
подпис

3. Повишаване
ангажираността
на служителите,
обслужващи
потребителите
на
административн
и услуги и
подобряване
качеството на
административн
ото обслужванe

3. Анкетни
карти на
гишето за
административ
но обслужване
и анкета на
интернет
страницата на
ОА Монтана

1. Актуална
информация за
хода на
съдебните дела

1. Месечна
справка

2. Повишаване
знанията на
служителите от
съответните
администрации,
прилагащи АПК

2. Провеждане
на обучение

2. Брой
предоставе
ни услуги
по
електронен
път с
електронен
подпис
3. Брой
попълнени
анкетни
карти и
резултати
от анкета за
удовлетвор
еността на
гражданите
от
качеството
на
администра
тивното
обслужване
1.
Изготвена
месечна
справка
2.
Проведено
обучение
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3.Провеждане
на политика за
превенция и
противодейств
ие на
корупцията

Изграждане на
трайно
сътрудничество
между
държавните
институции,
гражданското
общество,
медиите и
бизнеса

Интегриран
а стратегия
за
превенция и
противодей
ствие на
корупцията
и
организиран
ата
престъпност

1. Актуализиране
програмата на Областния
обществен съвет за
превенция и
противодействие на
корупцията за 2013 г.

Март
2013

1. Актуална
програма на
ООСППК

1. Програма на
ООСППК за
2013 г.

1. Приета
програма на
ООСППК
за 2013 г.

2. Поддържане на
актуален регистър на
интернет страницата на
ОА Монтана за
постъпилите през 2013 г.
сигнали до ООСППК

януаридекември
2013

2. Актуален
регистър за
постъпилите
сигнали през
2013 г.

2. Регистър за
постъпилите
сигнали през
2013 г.

3. Анализиране на
резултатите от анкета
сред гражданите и
бизнеса с цел получаване
на информация за
евентуално наличие на
корупционни практики в
областна администрация
Монтана, общините и
териториалните
структури

юли 2013

3. Ограничаване
на корупционни
действия

3. Попълнени
анкети

2.
Актуализир
ан регистър
на интернет
страницата
на ОА
Монтана,
след
решение на
ООСППК
по
сигналите
3. Анализ
на
попълненит
е анкети
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4.Планиране,
организиране,
координиране
и контрол на
действия и
резултати от
ОА Монтана за
изпълнение на
целите по
отбранително
–
мобилизацион
ната
подготовка и
защитата при
бедствия

Защита и
утвърждаване на
националните
интереси чрез
развитие,
усъвършенстване
и използване на
адекватни
отбранителни
способности за
изпълнение на
целия обем от
задачи, породени
от тенденциите в
развитието на
геостратегическа
среда на
сигурност

1.Стратегия
за
Национална
сигурност
на
Република
България
2.Закон за
защита при
бедствия.
3.Стратегия
за развитие
на
доброволни
те
формирован
ия за защита
при
бедствия,
пожари и
други
извънредни
ситуации в
Република
България

1.Актуализиране на
функции и дейности на
Областен съвет по
сигурност (ОСС)–
Монтана, Областен щаб
за изпълнение на Плана
за защита при бедствия в
област Монтана и за
взаимодействие с
Националния щаб и
Областния кризисен щаб
за изпълнение на Плана
за действие при временна
закрила в област
Монтана

януаридекември
2013

2.Изграждане на
ефективни доброволни
формирования на
територията на област
Монтана за защита на
населението при
бедствия, пожари и други
извънредни ситуации

януари –
декември
2013

1. Готовност за
работа във
военно време, за
защита на
населението и за
действия при
временна
закрила.

1.Актуализира
не функции и
дейности на
ОСС–Монтана,
Областен щаб
за изпълнение
на Плана за
защита при
бедствия в
област
Монтана и за
взаимодействи
ес
Националния
щаб и
Областния
кризисен щаб
за изпълнение
на Плана за
действие при
временна
закрила в
област
Монтана и
провеждане на
планираните
мероприятия с
тях
2. Изграждане
на доброволни
формирования

1.1.Брой
изготвени
заповеди
1.2.Брой
проведени
заседания

2.
Изградени
доброволни
формирова
ния
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5.Осъществява
не на
координация с
общините при
изготвяне на

Защита и
утвърждаване на
националните
интереси чрез
развитие,

Стратегия
за
Национална
сигурност
на

3. Изготвяне на нов
военновременен план на
област Монтана
4. Подобряване
координацията на
Областна администрация
- Монтана с
териториални структури
на ведомства и общини
при изпълнение на
дейностите по превенция
и защита на населението
и инфраструктурата при
бедствия

май 2013
г.

3. Изготвяне на 3. Изготвен
плана
план

януаридекември
2013

4.Участие в
съвместни
мероприятия
през годината
по превенция и
защита на
населението и
инфраструктур
ата при
бедствия

4. Брой
проведени
мероприяти
я

5. Участие на Областен
щаб за изпълнение на
Плана за защита при
бедствия в област
Монтана и за
взаимодействие с
Националния щаб в
международно учение
„MODEX 2013” на тема:
„Действие при
земетресение”, съвместно
с представители на
структури на МВР,
модули – спасителни
екипи от Република
България, Естония,
Словакия и Чехия
1. Оказване на
методическа помощ на
общините от областта
при изготвяне на
военновременните

22.03 –
25.03.
2013 г.

5. Участие в
провеждане
Национално
учение

5.
Проведено
учение

30.04.13г. 1.Действие при
привеждане на
областта в
готовност за
работа във

1.Изготвяне на
военновременн
и планове

1. Брой
проведени
мероприяти
я за
усвояване
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новите
усъвършенстване
военновременн и използване на
и планове
адекватни
отбранителни
способности за
изпълнение на
целия обем от
задачи, породени
от тенденциите в
развитието на
геостратегическа
среда на
сигурност
6.Подобряване Издирване,
на
изграждане и
организацията поддържане на
за провеждане военни
на
паметници и
мероприятия
паметни плочи на
по издирване,
територията на
изграждане и
област Монтана
поддържане и
военните
паметници на
територията на
област
Монтана

Република
България,
Закон за
отбраната и
въоръженит
е сили на
Република
България и
Национален
военноврем
енен план

планове

военно време

Закон за
военните
паметници

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

май и
ноември
2013 г.

2. Преразглеждане
статута на военните
паметници в община
Георги Дамяново и
актуализиране на
областния регистър
„Военни паметници”

април и
октомври
2013 г.

7.Повишаване Гарантиране на
на
правовия ред в
ефективността държавата
на
административ
ния контрол по
законосъобраз

Програма на
правителств
ото на
европейскот
о развитие
на България
2009-2013 г.

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

Януари –
декември
2013 г.

на
плановете

1. Оптимизиране
на дейностите и
подпомагане на
общините при
изграждане и
поддържане на
военните
паметници и
паметни плочи
2. Актуален
регистър
„Военни
паметници”

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

2.
Актуализиране
на регистъра

2.
Актуализир
ан регистър

Подобряване
законосъобразно
то прилагане на
нормативната
уредба

1.Текущи
проверки за
законосъобразн
ост на
приетите
решения на
общинските

1.Брой
върнати и/
или
оспорени
решения на
общинските
съвети
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ност на
актовете и
действията на
органите на
местното
самоуправлени
е и местната
администрация

Подобряване на
административно
то регулиране на
местно ниво

сроковете, определени в
ЗМСМА

съвети в област
Монтана и на
заповедите на
кметовете на
общините в
област
Монтана

Брой
отменени
незаконосъ
образни
актове на
кметове на
общини
оспорени
по
администра
тивен ред
пред
областния
управител

2.Осъществяване на
контрол за
законосъобразността на
актовете и действията на
кметовете на общини,
оспорени по
административен ред.

2.Създадени на
Интернет
страницата на
областна
администрация
Монтана
секции
„Решения на
общинските
съвети”
и „Решения по
административ
ни дела” и
публикуване на
информация в
секция
„Новини”

2. Редовно
публикуван
е на
информаци
я

3.С цел осигуряване
публичност и
прозрачност при
изпълнение функциите

3.Проверени
актове на
общинските
съвети

3.Изготвен
годишен
отчет по
изпълнение

Програма за
по-добро
регулиране
2010-2013 г.
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на областния управител
за осъществяване на
контрол по
законосъобразността на
решенията на
общинските съвети
редовно да се публикува
информация на Интернет
страницата на областна
администрация Монтана
за върнатите и оспорени
решения, както и за
решенията на
съдилищата по
образуваните
административни дела.

то на
Програмата
за по-добро
регулиране
2010-2013
г.

4. Проверка на актовете
на общинските съвети с
цел идентифициране на
незаконосъобразни
регулаторни режими
прилагани от тях и при
необходимост
предприемане на
действия за отмяната им.
8.Провеждане
на активна
политика в
сферата на
етническите и
интеграционни
те въпроси на
територията на
област
Монтана

1. Обхващане и
задържане на
ромските деца и
ученици в
образователната
система,
осигуряване на
качествено
образование в
мултикултурна

Национална
стратегия на
Република
България за
интегриране
на ромите
2012-2020 г.
Областна
стратегия на

1.Провеждане на
информационни
кампании в общините на
територията на област
Монтана

януари –
юни

1.Повишаване на
информираностт
а на роми –
гимназисти
относно
възможности за
обучения,
стажове и
стипендии

Брой
проведени
информаци
онни
кампании
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образователна
среда

област
Монтана за
интегриране
на ромите
2012-2020 г.

2. Създаване на
условия за равен
достъп на
ромската
общност до
обществения
културен живот и
съхранение и
развитие на
ромската
традиционна
култура и
творчество

9.Одобряване
на планове за
земите по §4 §4л от ПЗР на
ЗСПЗЗ на
територията на
област
Монтана, за

1. Създаване на
благоприятна
среда за живот и
модернизация на
инфраструктурата
, създаваща
условия за
растеж, заетост и

Програма на
правителств
ото на
европейскот
о развитие
на България
2009-2013

2. Подкрепа за честване
на традиционни ромски
празници и изяви на
съвременната ромска
култура

януари –
декември

2.Съхранение и
разпространение
на автентични
ромски празници
и обичаи

Брой
участия в
мероприяти
я, свързани
с ромската
културна
идентичнос
т

3.Организиране на 4 бр.
заседания на ОССЕИВ

януари декември

Брой
проведени
заседания

1. Изработване на
помощни планове и
планове на
новообразуваните имоти
на местности от
територията на общините
Монтана и
Берковица.

Януаридекември

3.Подобряване
на
координацията и
взаимодействиет
о между
административн
ите структури и
неправителствен
ите организации
за решаване на
конкретни
проблеми
свързани с
малцинствата
Продължаване
процеса на
възстановяване и
придобиване на
собствеността на
граждани върху
земеделски земи
по §4 - §4л от

2 броя
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които това е
необходимо по
закон

10. Създаване
на условия за
провеждане на
регионални и
секторни
политики на
територията на
област
Монтана и
Северозападен
район

подобряване
качеството на
живот
2. Ефективно
администриране
на кадастралната
информация и
осигуряване на
територията с
геопространствен
ни данни.
Провеждане на
политика за
създаване на
условия за
ефективно
справяне с
предизвикателств
ата на
икономическа
криза, като
приоритетни за
областта са
дейностите за
намаляване на
безработицата и
повишаване на
трудовата
заетост,
повишаване
конкурентността
на местната
икономика,
овладяване на
негативните
демографски
проблеми и

ПЗР на ЗСПЗЗ на
територията на
област Монтана.
Изпълнение на
съдебни
решения.

2.Възлагане на ПНИ за
отделни имоти в
изпълнение на съдебни
решения от 2011г. и 2012
г.

Национална
стратегия за
регионално
развитие на
Република
България
2012-2022 г.

1.Изготвяне на
Областната стратегия за
развитие на област
Монтана и определяне на
стратегическите насоки
за действие за новия
планови период 20142020 г.

Регионален
план за
развитие на
Северозапад 2.Дейност на Областния
ен район
съвет за развитие
2014-2020 г.
Актуализир
ан документ
за развитие
на
Северозапад
ен район
2007-2013 г. 3.Дейност на
Регионалния съвет за
развитие на
Северозападен район

януариюни

1.Изготвен и
одобрен нов
стратегически
документ Областна
стратегия за
развитие на
област Монтана
за периода 20142020 г.

Действаща към
момента
Областна
стратегия за
развитие на
област
Монтана за
периода 20072013 г

Януаридекември

2.Взаимодействи брой заседания
е с органите на
местното
самоуправление
на областно ниво
и дефинирани
регионални,
областни и
общински
приоритети

3 броя
заседания

Януаридекември

3. Подобрена
координация с
териториалните
структури на

4 броя
заседания

брой заседания

Изготвена и
одобрена
Областна
стратегия за
развитие на
област
Монтана за
периода
2014-2020
г.
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движението на
населението.

изпълнителната
власт за
провеждане на
политиките на
областно ниво
4.Провеждане на
тематични срещи с
териториалните
структури на
изпълнителната власт и
заинтересованите страни

Брой
проведени
срещи и
заседания

8 броя
проведени
срещи и
заседания

1 бр. заседание

1 бр.
заседаниe

1 бр. заседание

1бр.заседан
ие

5. Дейност на областните
съвети и комисии

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

Насърчаване на
социалното
включване чрез
интегриране на
пазара на труда
на лица от
неравнопоставени
групи

Национален
план за
действие по
заетостта
през 2012 г.
Оперативна
програма
„Развитие
на
човешките
ресурси”

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

декември

2.Регионални програми
за заетост

септемвр
и

Осигурени
условия за
провеждане на
държавната
политика по
изпълнение на
програми за
осигуряване на
заетост и
социална
интеграция на
безработни лица,
обект на месечно
социално
подпомагане,
чрез разкриване
на работни места
Осигурени
условия за
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Провеждане на заседание
на КЗ за разглеждане и
одобрение на идейни
предложения за
регионални програми за
заетост, разработени в
изпълнение на чл. 31 от
Закона за насърчаване на
заетостта, за внасяне за
разглеждане и включване
в Националния план за
действие по заетостта 2013 г. от
Министерството на труда
и социалната политика
3.Програма „Старт в
кариерата”
Провеждане на заседание
на Комисията за подбор
на кандидати за работа в
областната
администрация

провеждане на
регионалната
политика по
насърчаване на
заетостта чрез
предлагане за
финансиране и
реализиране
пред МТСП на
регионални
програми за
обучение и/ или
заетост на
възрастни
август

4.Изпълнение на проект
„Подкрепа за заетост”
финансиран по ОПРЧР

февруари
-юли

5.Изпълнение на проект
„Ново начало - от
образование към
заетост”

февруари
-юли

Подпомагане
провеждането на
държавната
политика по
изпълнението на
програми за
осигуряване на
заетост на
безработни
младежи до 29
год.
Осигуряване на
обучение и
заетост на 121
безработни лица
Осигуряване
стажуване на
безработни
младежи и
повишаване
конкурентоспосо
бността им на

1 бр. изготвен
проект

1 бр.
заседаниe

1 бр.
одобрен
проект

1бр.заседан
ия

брой назначени брой
младежи
назначени
младежи

0 бр.

121 броя

0 бр.

4 бр.
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6.Провеждане на
януари
заседание на КЗ за
разглеждане и одобрение
на подадените до
началника на РИО
Монтана предложения от
държавните и
общинските училища от
област Монтана за
държавен план-прием по
професии за учебната
2013 – 2014 година

12.Подпомаган
е
провеждането
на държавната
политика по
развитието на
нови и
достъпни
социални
услуги

Подобряване на
качеството и
въвеждане на
нови социални
услуги

Национална
стратегия
„Визия за
деинституц
ионализаци
я на децата
в Република
България”
Областна
стратегия за
развитие на
социалните
услуги в
област
Монтана за

7. Дейност на Областния
съвет по тристранно
сътрудничество за област
Монтана

Март,
юни,
ноември

Оперативно
координиране на
изпълнението на
Областната стратегия,
осъществяване на текущ
мониторинг на
дейностите на
Областната и
общинските стратегии и
организиране
извършването на оценка
на ефекта на стратегиите.

януари декември

пазара на труда.
Подобряване на
връзката на
образованието и
обучението с
потребностите
на пазара на
труда в област
Монтана

Постигане на
взаимодействие
с организациите
на работници и
работодатели на
местно ниво
Създадени
условия за
ефективното
функциониране
на ОСРСУ

1 бр. заседания
и 1 бр.
държавен
план-прием,
одобрен от
Комисията

1 бр.
заседания и
1 бр.
държавен
планприем,
одобрен от
Комисията

0 броя
заседания

3 броя
заседания

Проведени 3
бр. работни
срещи на
Координацион
ния механизъм
по
деинституцион
ализация,
извършени 2 бр.
проверки на
социални
услуги

Изготвен
общ
годишен
мониторинг
ов доклад;
изготвени
доклади от
проверки на
място
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13.Повишаване
качеството на
транспортните
услуги за
населението и
бизнеса и
подобряване
безопасността
на движение
на територията
на област
Монтана

Подобряване
условията за
движение по
пътищата и
намаляване на
жертвите при
пътнотранспортн
и инциденти.
Повишаване
качеството на
предоставяните
транспортни
услуги.
Достъпност и
регионална
обвързаност.
Подпомагане на
регионалното и
социалното
развитие и
обвързаност

периода
2010-2015 г.
Програма на
правителств
ото на
европейскот
о развитие
на България
2009-2013 г.

1.Провеждане на
заседания на Областната
комисия по безопасност
на движението по
пътищата;

Стратегия
за
национална
сигурност
на
Република
България
2011 – 2020
г.
Национална
стратегия за
подобряван
е
безопасност
та на
движението
по
пътищата в
Република
България за
периода
2012 – 2020

януари –
декември

Подобрено
транспортно
обслужване.
Повишаване
нивото на
безопасността и
сигурността по
пътищата

Брой заседания

2 бр.
заседания
на комисия
та

2.Изготвяне на оценка на
изпълнението на
задачите на Областната
стратегия за подобряване
безопасността на
движението по пътищата
на територията на област
Монтана за периода
2011-2020 г.;

Изготвена
оценка на
изпълнението

Изготвена
оценка на
изпълнение
то

3.Организирани
мероприятия, свързани с
безопасността на
движението по пътищата;

Брой издадени
заповеди,
обработени
преписки,
извършени
проверки

4.Заседания на
Областната комисия по
транспорт;

Брой заседания

3 бр.
заседания

14

.

14.Ефективно
и ефикасно
управление на
дейностите по
стопанисване,
управление и
разпореждане
с имоти и вещи
държавна
собственост на
територията на
област
Монтана.

Усъвършенстване
на управлението
и разпореждането
с недвижими
имоти-държавна
собственост,
съобразно
конституционнит
еи
законоустановени
те принципи

Програма на
правителств
ото на
европейскот
о развитие
на България
2009-2013 г.

1.Провеждане на
януари –
процедури по
декември
предоставяне на имотидържавна собственост на
общини и държавни
структури
2.Извършване на оглед на
състоянието на имотите
Тригодишна държавна собственост в
бюджетна
управление на областния
прогноза
управител
3. Предприемане на
действия за прекратяване
на съсобственост с
физически и юридически
лица.
4.Изготвяне на годишна
програма за
разпореждане с имоти
частна държавна
собственост на
територията на област
Монтана
5. Отдаване под наем на
имоти – частна държавна
собственост.
6.Придобиване и
разпореждане с имоти и
вещи - частна
държавна собственост.
7. Поддържане в
актуално състояние на
електронни регистри:

Подобряване
обслужването на
ведомства,
гражданите и
бизнеса.
Създаване на
условия за
прозрачност,
публичност и
конкурентност
при
провеждането на
търгове за
отдаване под
наем и
разпоредителни
действия с имоти
държавна
собственост.

Брой –
извършени
продажби,
проведени
търгове за
отдаване под
наем, актувани
имоти,
отписани
имоти, иззети
имоти,
издадени
заповеди

брой
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- регистър на имотите –
държавна собственост на
територията на област
Монтана
- на имотите - държавна
собственост в управление
на областния управител;
- на имотите в
управление на областния
управител, за отдаване
под наем;
- на имотите в
управление на областния
управител, отдадени под
наем;
- на извършените
разпоредителни сделки с
имоти в управление на
областния управител;
- на имотите в
управление на областния
управител, върху които е
учредено безвъзмездно
право на ползване на
регионални ръководства
на синдикални
организации;
- на имоти в управление
на областния управител
за продажба.
8. Изготвяне
предложения за
преразпределяне
ползването на
административните
сгради на ДА и
предоставяне за
16

15.Провеждане
на активна
политика в
сферата на
културата,
образованието
и младежките
дейности на
територията на
област
Монтана

Насърчаване на
икономическата
активност и
кариерното
развитие на
младите хора,
подобряване на
достъпа до
информация и
качествени
услуги,
насърчаване на
здравословния
начин на живот,
превенция на
социалното
изключване на
млади хора в
неравностойно
положение,
развитие на
младежкото
доброволчество,
повишаване на
гражданската
активност,
развитие на
младите хора в
малките населени
места и селските
райони, развитие
на

Национална
стратегия за
младежта
2010-2020 г.

управление на
освободени такива на
териториални структури
на изпълнителната власт.
1.Изработване на
Областен план за
младежта 2013
Провеждане на работни
срещи с представители
на общините на
територията на област
Монтана

януари –
май

Активно
Брой
включване на
проведени
общините в
работни срещи
планирането и
реализирането на
политиките за
младите хора;

6 броя
проведени
работни
срещи

Активизиране
участието на
младите хора в
обществения и
икономическия
живот;
Приобщаването
на младите хора
в процеса на
управлението на
местно, областно
и национално
ниво.
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междукултурния
и международен
диалог и
повишаване на
ролята на
младите хора в
превенцията на
престъпността.
2.Изготвянето на
туристически
пътеводител с 15-те
забележителности на
област Монтана във
връзка с инициативата
„Опознай Родния край”.
Изготвяне на Концепция
за движение „Опознай 15
туристически обекта в
област Монтана”

януари април

Опознаване на
културноисторическите и
природни
забележителност
и на територията
на област
Монтана

3.Участие в изготвянето
януарина кандидатурата на
март
елемента от
Националната
представителна листа на
нематериалното културно
наследство «Чипровски
килим» на
Международния комитет
на ЮНЕСКО за вписване
в Представителния
списък на
нематериалното културно
наследство на
човечеството.
4.Създаване на
януари

Вписване на
елемента
«Чипровски
килим» в
Представителния
списък на
нематериалното
културно
наследство на
човечеството

Брой
пътеводители

3500 броя
пътеводите
ли

Изготвен
формуляр
за участие

Организиране

Почистени
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16.Повишаване
информиранос
тта на
гражданите
относно
правомощията,
отговорностит
еи
предоставянит
е услуги от
Областна
администрация
Монтана

Осигуряване
възможности за
контрол върху
дейността на
администрацията

Общи
правила за
подобряван
е
организация
та на работа
на
областните
администра
ции

организация и
сформиране на Областен
щаб във връзка с
националната кампания
„Да изчистим България
за един ден!” 2013
/20.04.2013

април

1.Поддържане на пряка
връзка с медиите –
печатни и електронни,
организиране на
различни медийни
събития – за отразяване
на дейността на
Областния управител.
2. Ежедневно
актуализиране на
страницата на Областна
администрация –
публикуване на новини и
снимки, отразяващи
дейността на Областния
управител.

януари –
декември

3.Организиране на
изнесени приемни на
Областния управител в
общински центрове,
срещи с общинските
ръководства, граждани и
медии.

1.Прозрачност за
работа на
институцията
като цяло.

на работни
срещи с
представители
на общините,
еколози, НПО,
институции и
организации на
територията на
област
Монтана
Изготвени
формуляри

300 обекта,
маркиране
на картата
на област
Монтана

Оценени
кандидатур
и

2.Подобрена
информираност
на
обществеността
за ролята,
дейността и
отговорностите
на Областния
управител
3.Изготвен
график за
осъществяване
на откритите
приемни с
граждани, както
и редовните
срещи с
общинските
ръководства
19

4. Кандидатстване за
приз за най-прозрачна
областна администрация,
организиран от Фондация
за прозрачни регламенти
5. Кандидатстване за
приз за най-добра
практика за партньорство
между областна
администрация и
структурите на
гражданското общество
за реализиране на
прозрачност в действията
на администрацията
6. Организиране на „Ден
на отворените врати” в
Областна администрация
Монтана

Имена и длъжност на попълващите:
инж. Нели Дацова, директор на дирекция АКРРДС / п /
Даниела Миронова, директор на дирекция АПОФУС / п /
Съгласувал:
инж. Иван Тодоров, главен секретар / п /
15.02.2013г.
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