УТВЪРЖДАВАМ:
ВЛАДИМИР ТЕОФИЛОВ

/п/

За Областен управител на област Монтана
(Заповед за заместване №ЧР-04-6/25.02.2014 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Цели на администрацията за 2014 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Монтана

1

2

3

Цели за 2014
г.

Стратегически
цели

Стратегичес
ки документ

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

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

Концепция
за
подобряване
на
администрат
ивното
обслужване в
контекста на
принципа
„едно гише”

4

5

6

Дейности

Срок
/месец
през
2014г./

Очакван
резултат

януари1. Предоставяне на
декември
пълна информация на
2014
потенциалните
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

7
Индикатор за изпълнение

Предоставена
пълна
информация за
административн
ите услуги в ОА
Монтана,
достъпна за
потребителите

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

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

1

гишето за
административно
обслужване
2. Получаване обратна
връзка от
потребителите за
тяхната
удовлетвореност

2.Ефективност
на правно –
нормативното
обслужване

Ефективно
прилагане на
законодателствот
о

Нормативна
уредба

3.Провеждане
на политика за
превенция и
противодейств
ие на

Спазване
принципите за
върховенство на
закона,
отговорност,

Интегрирана
стратегия за
превенция и
противодейс
твие на

Изготвяне на месечна
справка за хода на
делата, по които
областният управител е
страна
1. Приемане програма
на Областния обществен
съвет за превенция и
противодействие на
корупцията за 2014 г.

януаридекември
2014
март
2014

Повишаване
ангажираността
на служителите,
обслужващи
потребителите
на
административн
и услуги и
подобряване
качеството на
административн
ото обслужванe
чрез отнасяне
към всички
потребители
равнопоставено
и честно и
предоставяйки
пълна и вярна
информация,
относно
извършваните
услуги
Актуална
информация за
хода на
съдебните дела
Актуална
програма на
ООСППК

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

Брой
попълнени
анкетни
карти и
резултати
от анкета за
удовлетвор
еността на
гражданите
от
качеството
на
администра
тивното
обслужване

Месечна
справка

Изготвена
месечна
справка

Програма на
ООСППК за
2014 г.

Приета
програма на
ООСППК
за 2014 г.

2

корупцията

прозрачност,
отчетност,
своевременност,
ефективност,
сътрудничество и
координация
между
институциите на
законодателната,
изпълнителната и
съдебната власти
и изграждане на
трайно
сътрудничество
между
държавните
институции,
гражданското
общество,
медиите и
бизнеса
4.Подобряване Защита и
утвърждаване на
работата за
националните
ефективно
интереси чрез
организиране
развитие,
на
отбранително- усъвършенстване
мобилизацион и използване на
адекватни
ната
подготовка на отбранителни
способности за
Областна
администрация изпълнение на
целия обем от
Монтана,
териториалнит задачи, породени
е структури на от тенденциите в
развитието на
изпълнителна
геостратегическа
власт и

корупцията и
организирана
та
престъпност

Стратегия за
Национална
сигурност на
Република
България

Актуализир
ан регистър
на интернет
страницата
на ОА
Монтана,
след
решение на
ООСППК
по
сигналите
Анализ на
отчетите за
работата на
общинските
антикорупц
ионни
съвети

2. Поддържане на
актуален регистър на
интернет страницата на
ОА Монтана за
постъпилите през 2014
г. сигнали и жалби до
ООСППК

януаридекември
2014

Актуален
регистър за
постъпилите
сигнали през
2014 г.

Регистър за
постъпилите
сигнали през
2014 г.

3. Анализиране на
отчетите за работата на
общинските
антикорупционни
съвети

декември
2014

Укрепване на
антикорупционн
ата среда и
подобряване
взаимодействиет
о между
държавната и
местната власт

Отчет за
работата на
общинските
антикорупцион
ни съвети

1. Изготвяне на нов
военновременен план на
област Монтана
2. Поддържане на
системата за военно
временно управление в
готовност за използване

август
2014 г.

Готовност за
работа във
военно време

Изготвяне на
плана

Изготвен
план

Провеждане
на тренировки
по
оповестяване

Брой
проведени
тренировки
за
оповестява
не
Брой
проведени
заседания
на
Областна
комисия
«Военни

3. Продължаване
работата по издирване и
поддържане на военни
паметници на
територията на областта

януаридекември
2014

януаридекември
2014

Подпомагане на
общините при
изграждане и
поддържане на
военните
паметници и
паметни плочи

Провеждане
заседание на
Областна
комисия
«Военни
паметници»
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местните
власти за
подготовка на
областта за
работа във
военно време
5.Планиране и
организиране
на
превантивни
дейности за
защитата на
населението и
инфраструктур
ата на
територията на
област
Монтана при
бедствия

6.Повишаване
на
ефективността
на

среда на
сигурност

паметници»

Анализи и оценки
за риска от
възникване на
бедствия на
територията на
Република
България и
набелязване на
превантивни
мерки за
намаляване на
неблагоприятните
последици в
резултат от
бедствията,
организиране и
координиране на
действията за
предотвратяване
или намаляване
на последиците
от бедствия

1.Национале
н план за
защита при
бедствия
2.Закон за
защита при
бедствия
3.Стратегия
за развитие
на
доброволчес
ките
формирован
ия за защита
при
бедствия,
пожари и
други
извънредни
ситуации в
Република
България

Осигуряване
спазването на
законността на
територията на

Областната
стратегия за
развитие на
област

1. Извършване
обследване на
техническото и
експлоатационно
състояние и аварийното
планиране на
водностопанските
обекти (язовири,
защитни диги,
хвостохранилища,
изравнителни басейни и
речни корита) на
територията на област
Монтана

април и
октомври
2014

Предотвратяване
или намаляване
на последиците
от бедствия

Сформиране на Извършени
комисия
проверки и
дадени
предписани
я на
собствениц
ите и
ползвателит
е на
водностопа
нски обекти
по
отношение
тяхното
състояние
Изграждане на Изградени
доброволчески доброволче
формирования ски
формирова
ния

Подобряване
законосъобразно
то прилагане на
нормативната

Текущи
проверки за
законосъобразн
ост на

2.Продължаване процеса януари –
декември
по изграждане на
2014
ефективни
доброволчески
формирования на
територията на област
Монтана за защита на
населението при
бедствия, пожари и
други извънредни
ситуации
Януари –
1.Проверка решенията
на общинските съвети в декември
2014 г.
област Монтана и
изготвяне на заповеди за

Брой
върнати и/
или
оспорени
4

административ областта
ния контрол по
законосъобраз
ност на
актовете и
действията на
органите на
местното
самоуправлени
е и местната
администрация

Монтана
2014-2020 г.

връщане и/или
оспорване на
незаконосъобразните от
тях по реда и в
сроковете, определени в
ЗМСМА
2.Осъществяване на
контрол за
законосъобразността на
актовете и действията на
кметовете на общини,
оспорени по
административен ред.

3.С цел осигуряване
публичност и
прозрачност при
изпълнение функциите
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

уредба

приетите
решения на
общинските
съвети в област
Монтана и на
заповедите на
кметовете на
общините в
област
Монтана

решения на
общинските
съвети

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

Редовно
публикуван
е на
информаци
я

Брой
отменени
незаконосъ
образни
актове на
кметове на
общини
оспорени
по
администра
тивен ред
пред
областния
управител
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7.Провеждане
на активна
политика в
сферата на
етническите и
интеграционни
те въпроси на
територията на
област
Монтана

Създаване на
условия за
равноправно
интегриране на
ромите в
обществения и
икономическия
живот чрез
осигуряване на
възможности и
равен достъп до
права, блага,
стоки и услуги,
участие във
всички
обществени
сфери и
подобряване на
качеството на
живот при

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

оспорени решения,
както и за решенията на
съдилищата по
образуваните
административни дела.

секция
„Новини”

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.

Проверени
актове на
общинските
съвети

Изготвен
годишен
отчет по
изпълнение
то на
Програмата
за по-добро
регулиране
2010-2013
г.

1.Провеждане на
информационни
кампании

януари –
юни

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

1 бр.
информационн
а кампания на
областно ниво

Брой
проведени
информаци
онни
кампании

2.Организиране на 3 бр.
заседания на ОССЕИВ

януари декември

Подобряване на
координацията и
взаимодействиет
о между
административн
ите структури и
неправителствен
ите организации
за решаване на
конкретни

3 бр. заседания

Брой
проведени
заседания
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проблеми,
свързани с
малцинствата

спазване на
принципите на
равнопоставеност
и
недискриминация

8. Създаване
на условия за
провеждане на
регионални и
секторни
политики на
територията на
област
Монтана

Провеждане на
политика за
създаване на
условия за
ефективно
справяне с
предизвикателств
ата на
икономическата
криза, като
приоритетни за
областта са
дейностите за
намаляване на
безработицата и
повишаване на
трудовата

3. Разработване и
подобряване на планове
и стратегии в подкрепа
на интеграционните
политики

януари декември

Национална 1.Дейност на Областния Януаридекември
програма за съвет за развитие
развитие:
България
2020

Регионален
план за
развитие на
Северозападе
н район
2014-2020 г.

2.Дейност на
Регионалния съвет за
развитие на
Северозападен район

Насърчаване на
позитивни
действия за
преодоляване на
различни форми
на
неравнопоставен
ост във всички
обществени
сектори.
Утвърждаване на
позитивни
обществени
нагласи към
ромската
общност
Взаимодействие
с органите на
местното
самоуправление
на областно ниво
и дефинирани
регионални,
областни и
общински
приоритети
Подобрена
координация с
териториалните
структури на
изпълнителната
власт за

Брой
актуализирани
общински
планове за
действие

Участие в
заседания
,кръгли
маси,
работни
срещи,
брой
приети
общински
планове

брой заседания

3 броя
заседания

Брой
проведени
срещи и
заседания

4 броя
заседания
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заетост,
повишаване
конкурентността
на местната
икономика,
овладяване на
негативните
демографски
проблеми и
движението на
населението

провеждане на
политиките на
областно ниво
Областната
стратегия за
развитие на
област
Монтана
2014-2020 г.

3.Провеждане на
тематични срещи с
териториалните
структури на
изпълнителната власт и
заинтересованите
страни
4. Дейност на
областните съвети и
комисии

9.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 2014 г.

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

декември

Национален
план за
действие по
заетостта
през 2015 г.

2.Регионални
програми за заетост
Провеждане на
заседание на КЗ за
разглеждане и

октомври

1 бр. заседание
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
1 бр. заседание
Осигурени
условия за
провеждане на
регионалната
политика по

1 бр.
заседаниe

1бр.
заседание
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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 2015 г. от
Министерството на
труда и социалната
политика
3.Програма „Старт в
кариерата”
Подадени заявки за
разкриване на работни
места

август

януари
4.Провеждане на
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

насърчаване на
заетостта чрез
предлагане за
финансиране и
реализиране
пред МТСП на
регионални
програми за
обучение и/ или
заетост на
възрастни

1 бр. изготвен
проект

1 бр.
одобрен
проект

Подпомагане
провеждането на
държавната
политика по
изпълнението на
програми за
осигуряване на
заетост на
безработни
младежи до 29
год.
Подобряване на
връзката на
образованието и
обучението с
потребностите
на пазара на
труда в област
Монтана

Брой подадени
заявки за
разкриване на
работни места

брой
назначени
младежи

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

1 бр.
заседания и
1 бр.
държавен
планприем,
одобрен от
Комисията
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професии за учебната
2014 – 2015 година
5. Дейност на Областния април,
октомври
съвет по тристранно
сътрудничество за
област Монтана

10.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
деинституци
онализация
на децата в
Република
България”
Областна
стратегия за
развитие на
социалните
услуги в
област
Монтана за
периода
2010-2015 г.

1.Оперативно
координиране на
изпълнението на
Областната стратегия,
осъществяване на
междинна оценка на
Областната стратегия.

2.Организиране на
изпълнението на
Меморандум за
партньорство и
разбирателство
3.Оперативно
координиране на
изпълнението на
Меморандум за
партньорство и
разбирателство

януари март

февруари
-март

март

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

брой
заседания

2 броя
заседания

Изготвен и
утвърден
Актуализиран
сравнителен
доклад –
анализ на
ситуацията и
оценка на
потребностите
в област
Монтана

Изготвен
Актуализир
ан
сравнителе
н доклад –
анализ на
ситуацията
и оценка на
потребност
ите в област
Монтана

Създадени
условия за
ефективното
функциониране
на Меморандума

Създадена
Областна
координационн
а група

Създадена
Областна
координаци
онна група

Създадени
условия за
ефективното
функциониране
на Меморандума
и утвърждаване
на Актуализиран
сравнителен
доклад – анализ
на ситуацията и

1 проведено
заседание

1 проведено
заседание
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оценка на
потребностите в
област Монтана
4.Осигуряване на
ефективна координация
и взаимодействие на
ангажираните субекти
при изпълнение на
политики за
деинституционализация

11.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

Национална
стратегия за
подобряване
безопасностт
а на
движението
по пътищата
в Република
България за
периода 2012
– 2020

1.Провеждане на
заседания на Областната
комисия по безопасност
на движението по
пътищата;
2.Организиране на
мероприятия, свързани с
безопасността на
движението по
пътищата;
3.Провеждане на
заседания на Областната
комисия по транспорт;

март и
декември

януари –
декември

Създадени
условия за
ефективните
координация и
взаимодействие
на ангажираните
субекти при
изпълнение на
политики за
деинституционал
изация
Подобрено
транспортно
обслужване.
Повишаване
нивото на
безопасността и
сигурността по
пътищата

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

2 бр.
работни
срещи

Проведени
мероприятия

Проведени
мероприяти
я

Брой заседания

1 брой

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

Опазване и
защита на
държавната
собственост на
територията на
област Монтана

Вътрешни
правила
Тригодишна
бюджетна
прогноза

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

януари –
декември

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

Брой –
извършени
продажби,
проведени
търгове за
отдаване под
наем, актувани
имоти,
отписани
имоти, иззети
имоти,
издадени
заповеди
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13.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

Национална
стратегия за
младежта
2010-2020 г.

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.
януари –
1.Изработване на
юни
Областен план за
младежта 2014

Активно
включване на
общините в
планирането и
реализирането на
политиките за
младите хора;

Брой изготвени
общински
планове за
младежта

Изготвен
областен
план за
младежта

Активизиране
участието на
младите хора в
обществения и
икономическия
13

живот;

начин на живот,
превенция на
социалното
изключване на
млади хора в
неравностойно
положение.

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

Осигуряване
възможности за
публичност и
прозрачност
върху дейността
на
администрацията

Приобщаването
на младите хора
в процеса на
управлението на
местно, областно
и национално
ниво.

Общи
правила за
подобряване
организацият
а на работа
на
областните
администрац
ии

2.Създаване на
организация за
провеждане на
националната кампания
„Да изчистим България
за един ден!” 2014

януари май

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

Прозрачност за
работа на
институцията
като цяло.

Организиране
на работни
срещи с
представители
на общините,
еколози, НПО,
институции и
организации на
територията на
областта
Изготвени
прессъобщения
и новини.

Брой
почистени
обекти,
маркиране
на картата
на област
Монтана

Публикуван
и новини в
официалнат
а интернет
страница на
Областна
администра
ция
Монтана,
както и в
регионални
те печатни
и
електронни
медии.
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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/
26.02.2014г.
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