УТВЪРЖДАВАМ:
/П/
ИВАЙЛО ПЕТРОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ МОНТАНА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Цели на администрацията за 2016 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА

1

2

3

Цели за 2016 г.

Стратегически
цели

Стратегичес
ки документ

Открито и
отговорно
управление

Стратегия за
развитие на
държавната
администрац
ия 2014-2020
г.

1.Прозрачност
при
предоставяне на
административн
ите услуги

4

5

6

Дейности

Срок
/месец
през
2016г./

Очакван
резултат

1.Предоставяне на пълна януариинформация на
декември
потенциалните
2016
потребители за
административни
услуги, чрез поддържане
на актуален списък на
предоставяните
административни услуги
на гишето за
азминистративно
обслужване и на
интернет страницата на
ОА Монтана

7
Индикатор за изпълнение

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

Индикатор за
текущо
състояние
1.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 на
гишето за
администра
тивно
обслужване
1

2.Повишаване
на
административн
ия капацитет на
ОА Монтана
3.Подобряване
на дейността по
процесуално

Професионално
и експертно
управление

Защита на
обществения
интерес

Стратегия за
развитие на
държавната
администрац
ия 2014-2020
г.
ГПК и АПК

2.Получаване обратна
връзка от
потребителите за
тяхната
удовлетвореност от
качеството на
административното
обслужване

януаридекември
2016

Участие на служителите
от администрацията в
обучения и семинари

януаридекември
2016

Осигуряване на
процесуално
представителство

януаридекември
2016

2.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
Повишаване на
знанията,
уменията и
професионалната
подготовка на
служителите
Актуална
информация за
хода на

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

Служители
учасвали в
обучения и
семинари

и на
интернет
страницата
на ОА
Монтана
2.Брой
попълнени
анкетни
карти и
резултати
от анкета за
удовлетвор
еността на
гражданите
от
качеството
на
администра
тивното
обслужване

Брой
служители
учасвали в
обучения и
семинари

Периодична
Изготвена
справка за хода справка
на съдебните
2

представителств
о и защита на
интересите на
държавата
4.Провеждане на
политика за
превенция и
противодействи
е на корупцията

Създаване на
среда на
обществена
нетърпимост
към корупцията

Национална
стратегия за
превенция и
противодейс
твие на
корупцията в
Република
България
2015-2020 г.

съдебните дела

дела

1.Провеждане на
заседания на Областния
обществен съвет за
превенция и
противодействие на
корупцията (ООСППК)
2.Отчет за въведените от
общините
антикорупционни мерки
във връзка с прилагане
на Закона за
обществените поръчки

януаридекември
2016

1.Укрепване на
антикорупционн
ата среда

1.Организиран
и заседания на
ООСППК

1.Проведен
и заседания
на
ООСППК

ноември
2016

2.Прозрачност в
работата и
диалог с
местната власт

2.Представяне
на доклади от
общините в
област
Монтана

3. Поддържане на
актуален регистър на
интернет страницата на
ОА Монтана за
постъпилите през 2016
г. сигнали и жалби до
ООСППК

януаридекември
2016

3.Актуален
регистър за
постъпилите
сигнали през
2016 г.

3.Регистър за
постъпилите
сигнали през
2016 г.

2.Разглежда
не на
предоставе
ните от
общините
доклади за
въведени
антикорупц
ионни
мерки във
връзка с
прилагане
на Закона за
обществени
те поръчки
на
заседание
на
ООСППК
3.Актуализ
иран
регистър на
интернет
страницата
на ОА
Монтана,
след взето
3

5.Превенция за
предотвратяване
на бедствия на
територията на
област Монтана

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

Национален
план за
защита при
бедствия
Областен
план за
защита при
бедствия
Стратегия за
развитие на
доброволчес
ките
формирован
ия за защита
при
бедствия,
пожари и
други
извънредни
ситуации в
Република
България
2012-2020 г.

1.Поддържане на
актуален регистър на
язовирите в област
Монтана с технически
данни за тях
2.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

януаридекември
2016

3.Обучение на
доброволчески
формирования на
територията на област
Монтана за защита на
населението при
бедствия, пожари и

януари –
декември
2016

април и
октомври
2016

Предотвратяване
или намаляване
на последиците
от бедствия

1.Събиране на
дани за
изготвяне на
регистъра на
язовирите
2.Сформиране
на комисия,
изготвяне на
справка за
състоянието на
проверените
обекти

3.Организиран
е на обучение
на
представители
на местната
власт и
участници в

решение на
ООСППК
по
сигналите
1.Изготвен
регистър на
язовирите в
област
Монтана
2.Извършен
и проверки
и дадени
предписани
я на
собствениц
ите и
ползвателит
е на
водностопа
нски обекти
по
отношение
тяхното
състояние и
изготвена
обобщена
справка за
състояниет
о на
обектите
3.Проведен
о обучение
на
представите
ли на
общините и
участници в
4

други извънредни
ситуации
6.Превенция и
противодействи
е на
терористични
действия

7.Осъществяван
е на ефективен
контрол за
законосъобразно
ст на актовете и
действията на
органите на
местното
самоуправление
и местната
администрация

доброволчески
формирования

Предотвратяван
е и пресичане на
терористична
дейност на и от
територията на
Република
България

Стратегия за
противодейс
твие на
радикализац
ията и
терроризма
2015-2020 г.

1.Изготвяне на Областен януариплан за противодействие март
на тероризма
2016

1.Изготвен и
съгласуван
Областен план за
противодействие
на тероризма

1.Изготвяне и
съгласуване на
Областен план
за
противодейств
ие на
тероризма

Минимизиране
на
последствията
от терористична
дейност

Национален
план за
противодейс
твие на
тероризма

2.Провеждане на среща
с представители на
местната власт

2.Организиран
е на среща

Осигуряване
спазването на
законността на
територията на
областта

Програма на
правителство
то за
стабилно
развитие на
България за
периода
2014-2018 г.

1.Проверка решенията
януарина общинските съвети в декември
област Монтана и
2016
изготвяне на заповеди за
връщане и/или
оспорване на
незаконосъобразните от
тях по реда и в
сроковете, определени в
ЗМСМА

2.Подобряване
взаимодействиет
о с местната
власт във връзка
с
противодействие
то на тероризма
Спазване на
принципите за
добро
управление и
правоприлагане
от органите на
местното
самоуправление
и местната на
територията на
област Монтана

Областната
стратегия за
развитие на
област
Монтана
2014-2020 г.

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

януари
2016

1.Текущи
проверки за
законосъобраз
ност на
приетите
решения на
общинските
съвети в област
Монтана
2. Проверки за
законосъобраз
ност на
заповедите на
кметовете на
общините в
област

доброволче
ски
формирова
ния
1.Изготвен
и
съгласуван
Областен
план за
противодей
ствие на
тероризма
2.Проведен
а среща с
представите
ли на
общините в
област
Монтана
1.Брой
върнати и/
или
оспорени
решения на
общинските
съвети

2. Брой
проверени
за
законосъоб
разност
актове на
кметове на
5

Монтана

общини,
оспорени
по
администра
тивен ред
пред
областния
управител

3. 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.

3.Проверки на
актове на
общинските
съвети

3. Брой
проверени
актове и
брой
идентифици
рани
незаконосъ
образни
регулаторн
и режими

4. Публичност при
осъществения контрол
за законосъобразност на
решенията на
общинските съвети чрез
редовно публикуване на
информация на
Интернет страницата на
областна администрация
Монтана за върнатите и
оспорени решения, и
съдебните актове по
делата с общинските
съвети.

4.Актуализаци
я на сайта на
ОА Монтана
на секции
„Решения на
общинските
съвети”
и „Решения по
административ
ни дела” и
публикуване на
информация в
секция
„Новини”

4. Редовно
публикуван
е на
информаци
я

5. Участие в комисии за
проверки на адресни

5. Проверки по
постъпили

5. Брой
извършени
6

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

Провеждане на
политика за
намаляване на
междурегионал
ните,
вътрешнорегион
алните и
междуобщински
различия в
икономическото
, социалното,
културното и
териториалното
развитие

Програма на
правителство
то за
стабилно
развитие на
България за
периода
2014-2018 г.
Оперативни
програми
2014-2020 г.

регистрации по Закона
за гражданската
регистрация

сигнали.

проверки.

6. Контрол за спазване
разпоредбата на чл. 42
от ЗСПЗЗ

6. Събиране на
информация от
кметовете на
общини и
директорът на
ОДЗ за
спазване
условията на
чл. 37и, ал. 4 от
ЗСПЗЗ по
сключените
договори.
1.Брой
заседания

6. Брой
извършени
проверки.

2.Брой
проведени
срещи

2.Брой
проведени
срещи

1.Провеждане на
януаризаседания на
декември
Регионалния съвет за
2016
развитие и на Областния
съвет за развитие.

2.Провеждане на
тематични срещи с
Регионален
кметове на общини,
план за
териториални структури
развитие на
на изпълнителната власт
Северозападе и заинтересованите
н район
страни, за представяне
2014-2020 г
изпълнението на
дейности и открити
Областна
процедури по

1.Взаимодействи
е с органите на
местното
самоуправление
на областно ниво
и дефинирани
регионални,
областни и
общински
приоритети
2.Подобрена
координация с
териториалните
структури на
изпълнителната
власт за
провеждане на
политиките на
областно ниво

1.4 броя
заседания

7

стратегия за
развитие на
област
Монтана
2014-2020 г.

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
неравнопоставе
ни групи

Национален
план за
действие по
заетостта
през 2016 г.

оперативните програми
за плановия период
2014-2020 г.
3.Сформиране на
Областен съвет за
нематериално културно
наследство. Съветът ще
осъществява своята
дейност в съответствие с
разпоредбите на Закона
за културното
наследство и
Конвенцията за опазване
на нематериалното
културно наследство на
ЮНЕСКО.
1.Провеждане на
януаризаседания на КЗ за
декември
разглеждане и
2016
одобрение на
предложения за
регионални програми за
заетост и за разкриване
на нови работни места

3.Разработена
стратегия за
опазване и
популяризиране
на традициите и
фолклора в
област Монтана

3.Брой
заседания

3.1 брой
заседание
.

1.Осигурени
условия за
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

1.Брой
заседания

1.2 бр.
заседания

Подпомагане
провеждането на
държавната

Одобрени
регионални
програми
8

политика по
изпълнението на
програми за
осигуряване на
заетост на
безработни
младежи до 29 г.

10. Провеждане
на активна
политика в
сферата на
етническите и
интеграционнит
е 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
спазване на

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

2.Активизиране на
социалния диалог в
рамките на Областния
съвет по тристранно
сътрудничество и
Областния съвет по
условия на труд за
област Монтана
1.Провеждане на
информационни
кампании

2.Организиране на 2 бр.
заседания на ОССЕИВ

Кандидатст
ване по НП
”Старт на
кариерата”

2.Постигане на
взаимодействие
с организациите
на работници и
работодатели на
местно ниво

2.Брой
заседания

2.2 броя
заседания

януариюни 2016

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

1. 0 броя
информационн
а кампания на
областно ниво

1. 1 броя
проведени
информаци
онни
кампании

януаридекември
2016

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

2. 0 броя
заседания

2. 2 броя
проведени
заседания

9

принципите на
равнопоставено
ст и
недискриминац
ия

конкретни
проблеми
свързани с
малцинствата

11.Подпомагане
провеждането на
държавната
политика в
областта на
образованието и
обучението

Подобряване на
качеството на
образованието и
обучението в
област Монтана

Закон за
народната
просвета и
Правилник
за прилагане
на Закона за
народната
просвета

12.Подпомагане
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

Утвърждаване на
позитивни
обществени
нагласи към
ромската
общност
Подобряване на
Проведено
връзката на
заседание на
образованието и КЗ
обучението с
потребностите
на пазара на
труда в област
Монтана

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
професии за учебната
2016 – 2017 година
1.Оперативно
координиране на
изпълнението на
Областната стратегия

януари
2016

Одобрен
държавен
план-прием

януаримарт
2016

1.Създадени
условия за
ефективното
функциониране
на ОСРСУ

1.Изготвена
Областна
стратегия

1.Изготвена
Областна
стратегия

2.Оперативно
координиране на
Меморандум за
партньорство и
разбирателство

мартдекември
2016

2.Създадени
условия за
ефективното
функциониране
на Меморандума

2.1 брой
проведено
заседание

2.1 брой
проведено
заседание
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13.Осъществява
не на
наблюдение и
контрол върху
процеса по
обновяването на
жилищните
сгради на
територията на
област Монтана

Намаляване на
енергопотребле
нието на
домакинствата,
придобиване на
нов и модерен
облик на
жилищните
сгради,
осигуряване на
заетост на
проектанти и
строителни
фирми

услуги в
област
Монтана за
периода
2016-2020 г.

3.Осигуряване на
ефективна координация
и взаимодействие на
ангажираните субекти
при изпълнение на
политики за
деинституционализация

декември
2016

Националнат
а програма за
енергийна
ефективност
на
многофамил
ните
жилищни
сгради

1.Извършване на
проверка на
документите за наличие
на предпоставки за
одобряване на сградите
и попълване на
контролен лист по
образец.

януаридекември
2016

2.Подписване на
договор за целево
финансиране с
общината и Българската
банка за развитие.

3.Създадени
условия за
ефективните
координация и
взаимодействие
на ангажираните
субекти при
изпълнение на
политики за
деинституционал
изация
Намалено
енергопотреблен
ие и обновени
домове

3.Проведена.
работна среща
на
Координацион
ния механизъм
по
деинституцион
ализация,

3.Работна
среща

Брой,
разгледани
документи,
дадени
разяснения,
подписани
договори.
Регулярно
представяне на
информация на
МРРБ

Брой
подписани
договори,
извършени
проверки

3.Проверка на
референтните
стойности.
4.Изпращане на
ежеседмична
информация до МРРБ за
напредъка по
програмата.
5.Наблюдение на
процеса по обновяване
на жилищните сгради.
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14.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
пътнотранспорт
ни инциденти.
Повишаване
качеството на
предоставяните
транспортни
услуги.

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

1.Провеждане на
януаризаседания на Областната декември
комисия по безопасност 2016
на движението по
пътищата

1.Подобрено
транспортно
обслужване.

1.Брой
заседания

1.1 брой
заседание

2.Организиране на
мероприятия, свързани с
безопасността на
движението по
пътищата

2.Повишаване
нивото на
безопасността и
сигурността по
пътищата

2.Проведени
мероприятия

2.Проведен
и
мероприяти
я

3.Брой
заседания

3.1 брой
заседание

Брой –
продадени
имоти,
отдадени под
наем, актувани
имоти,
отписани
имоти, иззети
имоти,
предоставени
за управление,
прехвърлени в
собственост

Брой имоти

3.Провеждане на
заседания на Областната
комисия по транспорт

Достъпност и
регионална
обвързаност.
15.Осъществява
не на 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

Тригодишна
бюджетна
прогноза за
2016-2019 г.
Закон за
държавната
собственост

1.Извършване оглед на
състоянието на имотите
държавна собственост в
управление на
областния управител
2. Предприемане на
действия за
прекратяване на
съсобственост с
физически и
юридически лица
3.Провеждане на
процедури по
предоставяне на имотидържавна собственост
на общини и държавни

януаридекември
2016

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

12

структури

държавна
собственост

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
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,
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16.Повишаване
информираностт
а на обществото
относно ролята,
правомощията,
отговорностите
на областния
управител и
дейността на
Областна
администрация
Монтана

Осигуряване
възможности за
публичност и
прозрачност
върху дейността
на
администрацият
а

върху които е учредено
безвъзмездно право на
ползване на регионални
ръководства на
синдикални
организации;
- на имоти в управление
на областния управител
за продажба.
Общи
1.Поддържане на пряка
правила за
връзка с медиите –
подобряване печатни и електронни,
организацият организиране на
а на работа
различни медийни
на
събития – за отразяване
областните
на дейността на
администрац Областния управител
ии

2.Ежедневно
актуализиране на
страницата на Областна
администрация –
публикуване на новини
и снимки, отразяващи
дейността на областна
администрация

януаридекември

1.Прозрачност за
работа на
институцията
като цяло и
подобрена
информираност
на обществото

1.Брой
1. Брой
публикувани
новини в
официалната
интернет
страница на
Областна
администрация
Монтана, както
ив
регионалните
печатни и
електронни
медии.

2.Подобряване
функционалност
та на
официалния сайт
на областна
администрация
Монтана с цел
предоставяне на
полезна,
актуална и пълна
информация на
потребителите
на услуги.

2.Създадени и
поддържани
нови рубрики
на Интернет
страницата на
ОА Монтана

2.Публикув
ани новини
в
официалнат
а интернет
страница на
Областна
администра
ция
Монтана,
както и в
регионални
те печатни
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и
електронни
медии.
Създадени
и
поддържан
и нови
рубрики на
Интернет
страницата
на ОА
Монтана
Имена и длъжност на попълващите:
Даниела Миронова, директор на дирекция АПОФУС
Нели Дацова, директор на дирекция АКРРДС
12.02.2016 г.
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