ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Отчет за изпълнение на целите за 2013 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Монтана
Индикатор за изпълнение

Цели за 2013 г.

1.Качествено и
прозрачно
административно
обслужване на
потребителите на
административни
услуги

Индикатор за Индикатор за
текущо състояние
целево
/ отчетен в
състояние
края
/заложен в
на 2013 г. /
началото
на 2013 г./

Дейности

Резултат

1. Предоставяне на пълна
информация на 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 гишето за административно
обслужване

1. През 2013 г. ОА
Монтана е предоставила
от СУНАО на
потребителите 913 броя
административни услуги
предоставяни от
областните
администрации и от
всички администрации

1.
Актуален
списък на
унифицира
ните
наименова
ния на
администр
ативните
услуги
предоставя
ни от ОА
Монтана

2. Предоставяне на услуги по
електронен път с електронен подпис

2. Улесняване
потребителите на
административни услуги

2. Брой
предоставе
ни услуги

1. През 2013 г. е
поддържан актуален
списък на
административните
услуги и
информация за
нормативните
основания и
необходимите
документи и образци
за тях. Предоставени
са 913 бр.
административни
услуги
2. През 2013 г. няма
подадени заявления
с електронен подпис

Индикатор за
самооценка
1.напълно
постигната
цел /100 %/
2.задоволит
едно
постигната
цел
/50 и над 50 %
3.незадоволи
телно
постигната
цел
/ под 50 %/
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1

чрез спестяване на време

2.Ефективност на
правно –
нормативното
обслужване

3. Получаване обратна връзка от
потребителите за тяхната
удовлетвореност

3. Повишаване
ангажираността на
служителите,
обслужващи
потребителите на
административни услуги
и подобряване
качеството на
административното
обслужванe

1. Изготвяне на месечна справка за
хода на делата, по които областният
управител е страна

1. Актуална информация
за хода на съдебните
дела

2. Организиране обучение за
общините и териториалните
структури за прилагане на АПК

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

по
електронен
път с
електронен
подпис
3. Брой
попълнени
анкетни
карти и
резултати
от анкета
за
удовлетвор
еността на
гражданите
от
качеството
на
администр
ативното
обслужван
е
1.
Изготвена
месечна
справка

2.
Проведено
обучение

за извършване на
административни
услуги
3. През 2013 г. на
гишето за
административно
обслужване са
попълнени 16 броя
анкетни карти и на
интернет страницата
на ОА Монтана 150
анкети, относно
удовлетвореността
на гражданите от
качеството на
административното
обслужване

1

1. Изготвен 1 брой
справка с актуална
информация за хода
на съдебните дела
със страна областния
управител на област
Монтана
2.Проведено
съвместно обучение
с Административен
съд Монтана на
представители на
общини, общински
съвети и
териториални

1

1
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3.Провеждане на
политика за
превенция и
противодействие на
корупцията

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

1. Актуална програма на
ООСППК

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

2. Актуален регистър за
постъпилите сигнали
през 2013 г.

2.
Актуализи
ран
регистър
на
интернет
страницата
на ОА
Монтана,
след
решение на
ООСППК
по

структури във
връзка с
производства по
реда на АПК пред
административни
органи и
производства по
оспорване на
административни
актове по
административен ред
и възобновяване на
производства по
издаване на
административни
актове по реда на
АПК
1. На първото
заседание на
ООСППК е приета
програмата за работа
през 2013 г.

1

2. След всяко
заседание на
ООСППК през 2013
г., на което са
разглеждани сигнали
за корупция е
актуализиран
регистъра за
постъпилите сигнали
и е публикуван на
интернет страницата
на ОА Монтана

1
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4.Планиране,
организиране,
координиране и
контрол на
действия и
резултати от ОА
Монтана за
изпълнение на
целите по
отбранително –
мобилизационната
подготовка и
защитата при
бедствия

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

3. Ограничаване на
корупционни действия

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

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

сигналите
3. Анализ
на
попълнени
те анкети

1.1.Брой
изготвени
заповеди

3. Попълнени са 879
анкети в 29
териториални звена
и ОА Монтана и 153
анкети в 9 общини.
Резултатите от
анкетите са
анализирани и
представени на
заседание на
ООСППК
1.1.През 2013 г. са
изготвени 2 броя
заповеди за
актуализиране
състава на Областен
съвет по сигурност
(ОСС)– Монтана, 2
броя заповеди за
актуализиране
състава на Областен
щаб за изпълнение
на Плана за защита
при бедствия в
област Монтана и за
взаимодействие с
Националния щаб и
2 броя заповеди за
актуализиране
състава на
Областния кризисен
щаб за изпълнение
на Плана за действие
при временна
закрила в област
Монтана.

1

1
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1.2.Брой
проведени
заседания

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

2.
Изградени
доброволн
и
формирова
ния

1.2. Проведено 1
заседание на
Областен съвет по
сигурност, 3
заседания на
Областен щаб за
изпълнение на Плана
за защита при
бедствия и 2
заседания на
Областния кризисен
щаб за изпълнение
на Плана за действие
при временна
закрила
2. През 2013 г. в
област Монтана са
регистрирани
доброволни
формирования в 4
общини – Якимово,
Вършец, Брусарци и
Вълчедръм.
Останалите 7
общини са в
процедура на
набиране на
доброволци с
последваща
регистрация.
За разясняване
задълженията и
отговорности те по
защита при
бедствия,създаване и
регистриране на
доброволни

2
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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

формирования е
проведен семинар с
кметове на общини и
представители на
ОУПБЗН – Монтана.
3. Изготвен 3. Получени 2 бр.
план
общински
военновременни
планове.
Военновременния
план на област
Монтана не е
напълно изготвен,
поради промяна в
нормативната уредба
по отношение срока.
4. Извършени са 2
4. Брой
проведени проверки от
мероприят междуведомствена
комисия с
ия
представители на
териториални
структури и общини
(пролет и есен) за
обследване на
техническото и
експлоатационно
състояние и
аварийното
планиране на
водностопанските
обекти на
територията на
област Монтана; 7
проверки от
междуведомствени
комисии на обекти,

2

1
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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

5.
Проведено
учение

намиращи се на
територията на
общини от област
Монтана, засегнати
от природни
бедствия и 1
проверка за
усвоените средства
от общините по
решения на
МКВПМС; 1
проверка с участието
на представители на
Предприятие за
управление на
дейностите по
опазване на околната
среда (ПУДООС) и
ОУПБЗН – Монтана
на складове и
площадки с «ББ –
кубове» за
съхранение на
залежали и негодни
за употреба
продукти за
растителна защита,
намиращи се на
територията на
областта
5. Проведено
заседание на
Областния щаб за
изпълнение на Плана
за защита при
бедствия в област
Монтана и за

1
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представители на структури на МВР,
модули – спасителни екипи от
Република България, Естония,
Словакия и Чехия

взаимодействие с
Националния щаб
под формата на
щабна тренировка,
във връзка с
провеждащото се на
територията на гр.
Монтана и община
Бойчиновци
международно
полево учение по
Проект „Полеви
учения за модули
MODEX FALCK
2012/2013” по
програмата за
обучение на
Механизма за
гражданска защита
на Европейския
съюз, с участието на
международни екипи
за провеждане на
спасителни операции
и сили и средства от
Единната спасителна
система на област
Монтана.
Целта на учението е
тестване
възможностите на
европейските
държави
за международно
реагиране и
сътрудничество при
ликвидирането на
8

5.Осъществяване
на координация с
общините при
изготвяне на
новите
военновременни
планове

1. Оказване на методическа помощ на 1.Действие при
общините от областта при изготвяне привеждане на областта
в готовност за работа във
на военновременните планове
военно време

1. Брой
проведени
мероприят
ия за
усвояване
на
плановете

6.Подобряване на
организацията за
провеждане на
мероприятия по
издирване,
изграждане и
поддържане и
военните
паметници на
територията на
област Монтана

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

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

1. Брой
проведени
заседания

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

2.
Актуализи
ран
регистър

мащабни
бедствия.
Изпратени 3 писма и
1 заповед до
кметовете на
общини с указания
за военновременното
планиране и
представянето на
военновременните
планове
1. Проведени 2
заседания на
Областна комисия
„Военни паметници”

1

1

2. Регистъра
„Военни паметници”
през 2013 г. е
актуализиран с две
паметни плочи на
територията на
община Г. Дамяново

1
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7.Повишаване на
ефективността на
административния
контрол по
законосъобразност
на актовете и
действията на
органите на
местното
самоуправление и
местната
администрация

1.Във връзка с осъществяване на
контрола за законосъобразност на
актовете на общинските съвети:
проверени са 2130 бр.решенията на
общинските съвети в област
Монтана. Върнати за ново обсъждане
са 39 бр. решения. Оспорени пред АС
– Монтана – 16 бр. След оспорване
общинските съвети са отменили 13
бр. решения, 3 бр. решения са
отменени от АС – Монтана.
2.Във връзка с осъществяване на
контрол за законосъобразността на
актовете и действията на кметовете
на общини: постъпили са 3 бр. жалби
срещу заповеди на кметове на
община; отменена е по оспорване по
административен ред 1 бр. заповед на
кмет на община.

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

Подобряване
законосъобразното
прилагане на
нормативната уредба

1.Текущи
проверки
за
законосъоб
разност на
приетите
решения на
общинскит
е съвети в
областта.

1.Брой върнати и/
или оспорени
решения на
общинските съвети –
55 бр.

2.Проверки
за
законосъоб
разност на
заповеди
на
кметовете
на
общините
по повод
постъпили
жалби
срещу тях.

2. Брой отменени
незаконосъобразни
актове на кметове на
общини оспорени по
административен ред
пред областния
управител – 1 бр.

3.Създаден
и на
Интернет
страницата
секции
„Решения
на
общинскит
е съвети”
и „Решения
по
администр

3. Редовно
публикуване на
информация за
всички
върнати/оспорени
решения на
общинските съвети
на сайта на ОА,
както и
актуализиране на
тримесечие на
справката за

1
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дела.

ативни
дела” и
публикува
не на
информаци
я в секция
„Новини”

проведения контрол
за
законосъобразност
от страна на
областния
управител.

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.

4.Проверен
и актове на
общинскит
е съвети

Отменени са 7 бр.
решения на
общинските съвети,
с които са въведени
незаконосъобразни
регулаторни
режими.
Изготвен годишен
отчет по
изпълнението на
Програмата за подобро регулиране
2010-2013 г.

5.През
месец
февруари
бяха
проведени две работни срещи
организирани от Административен
съд
Монтана
и
областнна
администрация с представители на
териториалните структури и на
общините
във
връзка
с
административните производства по
реда на АПК.
8.Провеждане на
активна политика в
сферата на
етническите и
интеграционните
въпроси на
територията на
област Монтана

1.На 08 май 2013 г. в Областна
администрация
Монтана
беше
проведена информационна кандидатстудентска кампания с младежи и
ученици от ромски произход за
представяне
стипендиантските
програми на Ромския образователен
фонд. В срещата взеха участие
координатора на стипендиантската
програма за България г-жа Веска

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

Брой
проведени
информаци
онни
кампании

2.Съхранение и
разпространение на
автентични ромски

Брой
участия в
мероприят

1 бр. проведена
информационна
кампания в Областна
администраця
Монтана

1
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Карастоянова от Институт „Отворено
общество” – София и ученици от
областта.
Целогодишно
в
Областна
администрация Монтана се оказваше
съдействие на ученици и младежи от
ромски произход за подготовка на
документите за кандидатстване по
стипендиантските
програми
на
Ромския образователен фонд.
През месец юли беше изпратена
информация до директори на
училища и кметове на общини
относно
възможностите
за
кандидатстване по стипендианткси
програми за ученици и студенти на
Фондация „Арете” и Институт
„Отворено общество”.
В края на 2013 г. бяха
проведени срещи с младежи – роми
от с. Септемврийци и гр. Вълчедръм
относно предоставяне на информация
за висшите учебни заведения на
територията на страбата, както и
възможностите за кандидатстване за
стипендия за студенти.

празници и обичаи

ия,
свързани с
ромската
културна
идентичнос
т

3.Подобряване на
координацията и
взаимодействието между
административните
структури и
неправителствените
организации за решаване
на конкретни проблеми
свързани с малцинствата

Брой
проведени
заседания

проведени 3 бр.
заседания на
ОССЕИВ

2. Представители на областна
администрация участваха в кръгла
маса в община Вълчедръм по повод
Ромската Нова година, както и в
мероприятията по повод 8 април –
международен ден на ромите в
община Лом
3.През 2013 г. бяха проведени 3 бр.
заседания на ОССЕИВ, на които: 12

беше приета обобщена Областната
стратегия за интегриране на
ромите 2012-2020 г. с включени
общински планове
за действие
към нея, приети от съответните
общински съвети; -беше създадено
Звено за мониторинг и оценка, в
съответствие с представените от
НССЕИВ към Министерски съвет
указания за работа по областните
стратегии и в изпълнение на
Националната
стратегия
на
Република България за интегриране
на ромите 2012-2020 г.; -беше
представен и проекта на Сдружение
„Алтернатива
за
равни
възможности”, касаещ оказване на
съдействие за лица от ромски
произход
за
подготовка
на
документите за узаконяване на
незаконнопостроени жилища.
9.Одобряване на
планове за земите
по §4 - §4л от ПЗР
на ЗСПЗЗ на
територията на
област Монтана, за
които това е
необходимо по
закон

1. На областна администрация
Монтана не са отпуснати финансови
средства, поради което не са
възлагани ПНИ на нови местности.
2. През 2013 г. продължи работата по
одобряване на изработени и приети
през предходната година ПНИ,
изготвени в изпълнение на 2 броя
съдебни решения за местности на
територията на общините Берковица
и Монтана.
Проведено беше едно заседание на
комисията по чл. 28б от ППЗСПЗЗ

Продължаване процеса
на възстановяване и
придобиване на
собствеността на
граждани върху
земеделски земи по §4 §4л от ПЗР на ЗСПЗЗ на
територията на област
Монтана.
Изпълнение на съдебни
решения.

2 броя

0 броя

2 броя

2 броя заповеди,

2
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общо за 17 имота в
местности на
територията на две
общини,
едно проведено
заседание на
комисията

за разглеждане на възражение по
ПНИ, изработен в изпълнение на 1
бр. съдебно решение за местността
„Сарановец”, землище Берковица.
Изготвени бяха две заповеди за
одобряване на ПНИ - едната за 14
броя
имоти
в
местността
„Сарановец”, землище Берковица, а
втората за 3 броя имоти в
местността
“Парта”,
землище
Монтана. Заповедите са изпратени за
публикуване в Държавен вестник, а
на общините Берковица и Монтана
заедно с копия от досиетата са
изпратени за публикуване в местен
ежедневник и за обявяване.
Заповедите са влезли в сила.

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

1.През 2013 г. бяха проведени три
редовни заседания на Областния
съвет за развитие, на които беше:
- приет „Актуализиран документ за
изпълнение на Областна стратегия
за развитие на област Монтана
2012- 2013 г.”
- приета „Областната стратегия за
развитие на област Монтана за
периода 2014-2020г.”. Разработеният
стратегически
документ
е
в
съответствие
с
целите
и
приоритетите на Регионалния план за
развитие на СЗР и е съобразен с
методическите указания, дадени от
министъра на регионалното развитие.

1.Изготвен и одобрен
нов стратегически
документ - Областна
стратегия за развитие на
област Монтана за
периода 2014-2020 г.

2.Взаимодействие с
органите на местното
самоуправление на
областно ниво и
дефинирани регионални,
областни и общински

Действаща
към
момента
Областна
стратегия
за развитие
на област
Монтана за
периода
2007-2013 г
брой
заседания

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

Проведени 3 броя
заседания,

1

3 бр.
заседания
– 100%
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Областната стратегия за развитие и
решението на областния съвет за
развитие за нейното приемане бяха
публикувани на Интернет страницата
на областна администрация Монтана.
-бяха съгласувани изготвените в
съответствие със Закона за водите проект на Регионален генерален
план на водоснабдяването и
канализацията на обособената
територия на „ВиК” ООД – гр.
Монтана и проект на Регионален
генерален
план
на
водоснабдяването и канализацията
на обособената територия на
„ВиК” ЕООД – гр. Берковица.
2.През 2013 г. са проведени 4
заседания на Регионалния съвет за
развитие на Северозападен район.
В съответствие с разпоредбите на
Закона за регионалното развитие на
заседанието проведено на 21.03.2013
г. в гр. Враца беше представен и
съгласуван
проекта
на
Актуализиран
документ
за
изпълнение на Областна стратегия
за развитие на област Монтана
2012 - 2013 г. Също така пред
членовете на съвета бяха представени
предварителната
оценка
на
социално-икономическото
въздействие и екологичната оценка
на Регионалния план за развитие
на Северозападен район за периода
2014-2020 г., както и ключовите
приоритети в областта на социалната

приоритети
3. Подобрена
координация с
териториалните
структури на
изпълнителната власт за
провеждане на
политиките на областно
ниво

брой
заседания

3 броя заседания

Брой
проведени
срещи и
заседания

4 броя заседания

4 бр.
заседания 100%
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политика
на
територията
на
Северозападен район до 2020 г
3.Във
връзка
с
предприетата
инициатива
за
включване
на
Северозападен
район
в
Споразумението за партньорство за
периода 2014-2020 като район за
целенасочена подкрепа, както и и по
повод подготовката на Интегрирана
стратегия за развитие на СЗР, беше
изготвен и изпратен за одобрение и
последващи действия документ,
който представя Визията на област
Монтана, както и конкретните
предложения, проблеми, включващи
и конкретни приоритетни проекти на
общините и някои неправителствени
организации от област Монтана за
финансиране
от
съответните
оперативни програми за периода
2014-2020 г.
4. Във връзка с необходимостта от
актуализиране на информацията за
проектите, които се реализират на
територията на област Монтана проекти,
които се изпълняват в
момента; одобрени проекти, които не
са стартирали; подадени проекти за
одобрение; проекти в проектна
готовност беше изготвена обобщена
информация в табличен и текстови
вид с цел изготвяне на „моментна
снимка” към месец август 2013г.,
която показва какви проекти се
реализират на територията на
областта, проблемните зони, както и
нагласите за бъдещите проекти и
16

нужди
на
общините
териториалните структури.

и

5.През 2013 г. бяха проведени и
тематични срещи с териториалните
структури на изпълнителната власт и
заинтересованите
страни
както
следва:
- На 08.02.2013 г. беше проведен
информационен ден, на който се
представи „Стратегия на ЕС за
Дунавския регион”, организиран от
Областна администрация Монтана и
Министерство
на
регионалното
развитие и благоустройството с
кметовете на общини от областта и
неправителствени организации. На
информационния ден се представиха
възможностите за подготовка и
финансиране
на
проекти
по
Стратегия на ЕС за Дунавския
регион,
различни
финансови
инструменти като Програма “Дунав”
2014-2020 и
се обърна особено
внимание на Техническата помощ по
тази програма.
-На 16.04.2013 г. в областна
администрация се състоя работна
среща на Съвместния технически
секретариат /Регионален офис –
Калъраш/ на програма ТГС Румъния
–
България
2007-2013
г.
с
бенефициенти по одорените за
финансиране
в
рамките
на
програмата проекти. На срещата бяха
обсъдени
теми
свързани
с
управлението на проектите и най-

8 броя проведени
срещи и заседания

8 броя
проведени
срещи и
заседания –
100%
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често срещаните спънки при тяхната
реализация.
-Във връзка с постъпило писмо от
Българо-китайска
търговскопромишлена камара в партньорство с
Областна администрация – Монтана,
Българската търговско-промишлена
палата и Изпълнителната агенция за
насърчаване на малките и средни
предприятия се организира бизнес
семинар на тема: „Практични стъпки
и оперативни програми за работа с
Китай”.
- На 26 ноември 2013 г. се състоя
среща-дискусия,
посветена
на
разработването на стратегия за
Северозападна
България
чрез
инструмента
Интегрирана
териториална инвестиция.
Събитието се организира по повод
включването на Северозападa в
Споразумението за партньорство
2014-2020 г. и подготовката на
междусекторна
интегрирана
стратегия за териториално развитие
на Северозападен район за планиране
до края на 2013 г. и в него взеха
участие кметове и експерти на
общините от област Монтана,
регионални структури на държавната
администрация,
социалноикономически
партньори,
неправителствени
организации
(НПО) и фирми. Лекторите от
Софийския
университет
„Св.
Климент Охридски“ – доц. д-р
Стелиян Димитров и доц. д-р
18

Климент
Найденов
запознаха
участниците
в
срещата
с
разработения
анализ
на
Северозападния район за планиране
и изведените приоритети за развитие.
Според
социално-икономическия
анализ регионът се характеризира с
изключителна
периферност
–
географска,
транспортнокомуникационна и икономическа, с
липсата на целеви инвестиции в
базова инфраструктура, с бавното
трансформиране
на
местната
икономика.
Област Монтана е на едно от
последните места в страната по
генериране на брутен вътрешен
продукт (БВП) на човек от
населението, нарастване дела на
земеделието и първичния сектор за
сметка най-вече на индустрията и
постоянно намаляване броя на
населението, съчетано с ниска
икономическа активност.
Посочени
бяха
ключовите
предимства, потенциали и ресурси на
региона – географското положение, в
комбинация с еднообразен низинно равнинен релеф, две граничи зони,
излаз на река Дунав, с ключово
значение
за
развитието
на
транспортно логистични услуги,
наличието на уникални природни и
туристически
ресурси,
богато
културно – историческо наследство.
6. Дейност на областните съвети и
комисии
19

През 2013 г. беше създаден
Обществен съвет към Областния
управител на област Монтана
На 12.09.2013 г. се състоя първото
заседание, на което бяха определени
постоянните членове на съвета,
председател, заместник-председатели
и технически секретар на съвета. В
последствие
със
заповед
на
областния управител на област
Монтана беше определен състава на
Обществения
съвет,
както
и
правилата за работа на съвета. Пред
членовете на обществения съвет
беше
представен
проект
на
Стратегия
за
прилагане
на
Интегрирани
териториални
инвестиции в Северозападния район
за периода 2014-2020 г.
Комисия
за
работа
с
предложенията и сигналите на
граждани,
организации
и
омбудсмана
През 2013 г. комисията е провела 29
заседания, на които са разгрледани
88 бр. преписки – сигнали и
предложения на граждани. В поголяма си част проблемите, посочени
в сигналите и предложенията, са от
местно значение – неправомерно
ползване на земеделски имоти,
междусъседски
отношения,
отглеждане на животни в жилищната
зона на населените места, проблеми с
водоснабдяването и канализацията,
проблеми при снабдяването на
20

населението с електрическа енергия
и дърва за огрев, трудовоправни
отношения.
За
разгледаните
преписки през 2013 г. , в
съответствие с приетите Вътрешните
правила
за
организацията
и
дейността на Комисията, беше
изготвен Регистър.
Областна епизоотична комисия
За отчетния период Областната
епизоотична комисия е провела едно
редовно заседание, на което бяха
обсъдени следните въпроси относно
епизоотичната обстановка в страната
и съседните държави.
Консултативен съвет по опазване
на горите, рибата и дивеча
През 2013 г. беше проведено едно
редовно
заседание
на
Консултативния съвет, на което беше
разгледана
информация
за
състоянието на опазването на
горските
територии
в
област
Монтана, информация за дейността
на сектор „Рибарство и контрол” за
2013 г. и проведена дискусия по
дейността на Консултативния съвет.
11.Провеждане на
активна политика
по осигуряване на
заетост и
инвестиране в
човешките ресурси

1.Национална програма „От
социални помощи към заетост”
Във връзка с действаща процедура за
кандидатстване
с
проекти
по
Националната
програма
„От
социални помощи към осигуряване

Осигурени условия за
провеждане на
държавната политика по
изпълнение на програми
за осигуряване на
заетост и социална

1 бр.
заседание

1 бр. заседаниe

1
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на територията на
област Монтана

на заетост” през 2014 г. /НП
„ОСПОЗ”/, на 05.12.2013 г. беше
проведено заседание на Комисията
по заетостта към Областния съвет за
развитие на област Монтана.
Комисията по заетост класира и
предложи на Агенцията по заетостта
за окончателно одобрение 14 проекта
за разкриване на 143 работни места,
от които за лица на социално
подпомагане 109 по Националната
програма „От социални помощи към
осигуряване на заетост” през 2014 г.

интеграция на
безработни лица, обект
на месечно социално
подпомагане, чрез
разкриване
на работни места

2.Регионални програми за заетост
Съгласно чл. 13 от Правилника за
устройството
и
дейността
на
Комисията
по
заетостта
към
Областния съвет за развитие на
област Монтана, в изпълнение на чл.
31, ал. 3, т. 3 от Закона за
насърчаване на заетостта и на чл. 26
от Правилника за прилагането за
закона на 28.10.2013 г. беше
проведено заседание на Комисията
по заетостта, на което бяха
разглеждани и одобрени подадените
до Областния управител на област
Монтана, в качеството му на
председател на Комисията по
заетостта,
предложения
за
регионални програми за заетост, за
включване в Националния план за
действие по заетостта - 2014 г.
Комисията разгледа 12 предложения
за Регионални програми за заетост и
обучение, разработени от всички

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 бр.
заседание

1бр.заседание

1 бр.
изготвен
проект

1 бр. одобрен проект

1
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общини от областта, както и от
Областната администрация.
Предложението на Областната
администрация е с наименование
Регионална програма за заетост „Повишена заетост и подобрено
състояние
на
собственост,
притежание
на
Областна
администрация
Монтана”.
С
реализирането на програмата ще се
осигури заетост през 2014 г. на 5
безработни лица от рискови групи на
пазара на труда – безработни
младежи до 29 г. и безработни над
50-годишна възраст.
3.Програма „Старт в кариерата”
За подпомагане провеждането на
държавната
политика
по
изпълнението на програми за
осигуряване на заетост на безработни
младежи до 29 год. и във връзка с
Процедура
–
2013
г.
за
кандидатстване за работните места в
областните
и
общински
администрации по Програма „Старт
на
кариерата”,
Областна
администрация Монтана подаде
заявление пред МТСП за разкриване
на 6 (шест) работни места, които бяха
одобрени от Министерството.
4.За подпомагане провеждането на
държавната
политика
по
изпълнението на програми за
осигуряване
на
заетост
на
безработни, регистрирани в ДБТ
безработни лица с фокус към трайно
безработни и безработни с ниска

Подпомагане
провеждането на
държавната политика по
изпълнението на
програми за осигуряване
на заетост на безработни
младежи до 29 год.

Назначена
комисията
за подбор
на
кандидати
за работа в
областната
администр
ация

Осигуряване на
обучение и заетост на
126 безработни лица

0 бр.

Проведено
1 бр.
заседаниe

1

6 бр. назначени
младежи

126 броя безработни
лица

1
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професионална
квалификация
и
недостиг на умения, безработни лица
с ниско образование и безработни
лица от етнически малцинства,
Областната
администрация
се
включи в проект BG051PO0011.1.11 „Подкрепа за заетост”, схема
„ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ”, на ОП
РЧР.
Назначените от Областния управител
на област Монтана безработни по
проекта лица на длъжност „Пазач” са
92 лица, а местонахождението на
работните им места е в 22 населени
места от областта, зададени от
директора на Областна дирекция на
МВР – Монтана, като места, в които
извършването на нарушения на
обществения ред, на кражби и на
посегателства над лица, особено над
самотно живеещи възрастни хора е с
най-висок дял. По проекта работят и
34 лица, на длъжност „Пазачпортиер” и съответно тяхното
работно място е в държавни училища
и учреждения, отново на територията
на цялата област. Общо наети по
проекта са 122 лица за 9 месеца и
обхванати 27 населени места.
5. Областна администрация Монтана
взе участие в процедура на директно
предоставяне
на
безвъзмездна
финансова помощ по Проект „Ново
начало - от образование към
заетост”, Схема: BG051PO001-1.1.06
„Създаване на заетост на младежите
чрез осигуряване на възможност за

Осигуряване стажуване
на безработни младежи
и повишаване
конкурентоспособността
им на пазара на труда.

0 бр.

4 бр.

1

24

стаж по ОП РЧР.
По Проекта беше предоставена
възможност на 4 младежи до 29
годишна възраст, завършили средно
или
висше
образование
(дипломирани), да стажуват за 6
месеца по специалността си при
Областния управител, с оглед
повишаване
тяхната
конкурентоспособност на пазара на
труда, което ще улесни прехода от
образование към заетост.
6.За подпомагане провеждането на
държавната
политика
по
образованието
във
връзка
с
приемането на държавен планприем по професии за учебната
2013 – 2014 година на държавните и
общинските училища от област
Монтана през месец януари 2013 г. се
състоя заседание на Комисията по
заетост към Областния съвет за
развитие на област Монтана.
Членовете на Комисията разгледаха и
одобриха, подадените до началника
на РИО – Монтана, предложения за
държавен план-прием по професии за
учебната 2013 – 2014 година на
държавните и общинските училища
от областта.
7. На 05.12.2013г. се проведе
заседание на Областен съвет за
тристранно сътрудничество Монтана,
на което беше създаден Съвет по
условия на труд към Областния
съвет
за
тристранно
сътрудничество и за заместник –

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

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

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

1

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

3 броя
заседания

1 брой заседание

2
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12.Подпомагане
провеждането на
държавната
политика по
развитието на нови
и достъпни
социални услуги

председател на Съвета беше избран
представител на работодателска
организация - председателят на
БСЧП”Възраждане” – Монтана.
1.В подкрепа изпълнението на
Националната стратегия за детето
2008 – 2018 г., Концепцията за
държавна политика в областта на
правосъдието за детето и на Пътната
карта за нейното изпълнение и
Националната стратегия „Визия за
деинституционализацията на децата в
Република България”, Областният
управител на област Монтана, с
оглед реализацията на дейности за
подобряване благосъстоянието на
децата в област Монтана, в
изпълнение на чл. 19, ал.1 от Закона
за социалното подпомагане и чл. 31
от Закона за администрацията,
подготви през месеците август и
септември
подписването
на
22.10.2013 г. на Меморандум с
УНИЦЕФ и общините от област
Монтана.
Предмет
на
сътрудничество между партньорите е
подобяване благосъстоянието на
децата от област Монтана, чрез
създаване и изпълнение на модел за
работа и система от ефективни
услуги за подкрепа на малките деца и
техните родители, деца в риск и
уязвими семейства и общности.
2.За предоставяне на възможността
обществеността да бъде запозната с
всички действащи социални услуги
към 30.09.2013 г. на територията на

Създадени условия за
ефективното изпълнение
на областната стратегия
за

Проведени
3 бр.
работни
срещи на
Координац
ионния
механизъм
по
деинституц
ионализаци
я,
извършени 2 бр.
проверки
на
социални
услуги

Изготвен общ
годишен
мониторингов
доклад; изготвени
доклади от проверки
на място;
проведени 3
бр.работни срещи

1
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област Монтана, като иновативна
практика, бяха разработени две
Карти,
отразяващи
всички
социални услуги в областта, както
и съдържащи информация за контакт
с тях. Картите са качени на
официалния интернет сайт на
областта, като едната е с възможност
да бъде разглеждана онлайн, а
другата може да бъде свалена като
отделен файл.
3. Проверки на място бяха
осъществени в изпълнение на План
за
действие
на
Звеното
за
мониторинг и оценка към Областната
комисия за социална политика за
област Монтан, както и на основание
Заповед № РД-22-6/07.02.2013 г.
Целта беше да бъдат посетени „Дом
за възрастни хора с психични
разстройства” – с. Говежда, община
Георги Дамяново; „Дом за възрастни
с физически увреждания” – с. Горна
Вереница, община Монтана и
Преходно жилище към ДВХФУ – с.
Горна Вереница, община Монтана,
„Дом за възрастни хора с деменция” с. Бистрилица, община Берковица,
„Дом за стари хора” – гр. Берковица,
община Берковица, за да бъде
извършено наблюдение на дейността
и социалните услуги, предоставяни
от съответния доставчик.
4.На заседание на Областната
комисия по социална политика
беше приет Годишен мониторингов
доклад
за
изпълнението
на
27

Областната стратегия за развитие
на социалните услуги в област
Монтана (2011 – 2015 г.) през 2012
г. За запознаване на обществеността
и всички заинтересовани страни с
резултатите и препоръките от
мониторинга и оценката, същият е
публикуван на официалния сайт на
Областна администрация Монтана.
5.За подпомагане провеждането на
държавната политика в областта
на подкрепата на децата и
семействата, на 25.02.2013 г. в
заседателната зала на областна
администрация
Монтана
беше
проведена
работна
среща
на
Областния
координационен
механизъм
по
деинституционализация /ОКМД/ и
началници на отделите „Закрила на
детето” от цялата област на тема „Какво означава да подкрепяме
семействата” и „Приемна грижа и
осиновяване”. Срещата беше по
инициатива
на
Британската
неправителствена
организация
„Надежда и домове за децата”, в
изпълнение на проект „Стратегическа
деинституционализация и реформа на
грижите за деца от 0 до 3 години". На
срещата регионалният мениджър за
Централна и Източна Европа на
„Надежда и домове за децата” –
Великобритания
представи
презентация за модела на „Надежда и
домове за децата“ за АКТИВНА
подкрепа на семействата.
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6.Във връзка с извършването на
мониторинг на изпълнението на
Областната стратегия за развитие на
социалните услуги в област Монтана
(2011 – 2015 г.), бяха проведени три
работни срещи (24.07.2013 г.,
27.09.2013 г. и 25.11.2013 г.) с
представителите на регионалния
екип по деинституционализация за
област Монтана и други ключови
участници
в
процеса
по
деинституционализация на децата.
7.С оглед подпомагане провеждането
на социалната политика в областта и
във връзка с изпълнението на Проект
„Социална програма за подкрепа на
деца
и
младежи,
напускащи
социалните институции”, който се
реализира с финансовата помощ на
фондация „Велукс” и в партньорство
с Международната федерация на
Червения кръст/Червения полумесец,
Зона
Европа,
доброволци
на
организацията,
институции
и
неправителствени
организации,
имащи отношение към приемната
грижа, на 10.09.2013 г. Областният
управител на област Монтана и БЧК
– Монтана проведоха кръгла маса с
представители на институциите,
включени в състава на Областната
комисия по социална политика,
УНИЦЕФ, екипа на Консултативен
център по приемна грижа към
Български
червен
кръст
и
председателя на Управителния съвет
на
сдружение
„Национална
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асоциация за приемна грижа”.
13.Повишаване
качеството на
транспортните
услуги за
населението и
бизнеса и
подобряване
безопасността на
движение на
територията на
област Монтана

2 бр.
заседания
на
комисията

2 бр.
заседания на
комисията

2.Представени бяха анализи за
пътнотранспортната обстановка на
територията на област Монтана пред
членовете на Областната комисия по
безопасност на движението по
пътищата от заинтересованите
страни по Плана за изпълнение на
Областната стратегия за подобряване
безопасността на движението по
пътищата на територията на област
Монтана за периода 2012 – 2013 г.

Анализи за
пътнотранс
портната
обстановка
на
територият
а на област
Монтана

Анализи за
пътнотранспортната
обстановка на
територията на
област Монтана

3.Организирани
мероприятия,
свързани
с
безопасността
на
движението по пътищата:
- На 8 май 2013 г. в двора на Седмо и
Осмо СОУ в гр. Монтана с
„Демонстрация на поведение и
действие при възникване на ПТП и
инциденти
с
пешеходци
и
велосипедисти”
бе
отбелязана
Втората международна седмица за
безопасност на движението по
пътищата на ООН, посветена на
безопасността
на
пешеходците.
Служители от Сектор „Пътна
полиция” и Областно управление
„Пожарна безопасност и защита на
населението”, както и доброволците

Брой
издадени
заповеди,
обработени
преписки,
извършени
проверки

Издадени 12 бр.
заповеди,
обработени 21 бр.
преписки

1.През 2013 г. са проведени две
заседания на Областната комисия по
безопасност на движението по
пътищата – на 25.03.2013 г. и на
17.12.2013 г.

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

1
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от Български младежки червен кръст,
с отлична професионално подготвена
инсценировка
демонстрираха
оказване на долекарска помощ на
пострадали при ПТП. Деца от
детските полицейски управления
също взеха участие в мероприятието
като раздаваха брошури с „Правила
за движение на пешеходците” и
„Поведение
на
водачите
към
пешеходците”.
- По повод отбелязването на месец
октомври – Месец на пешеходната
безопасност, обявен с Решение на
Държавно-обществената
консултативна
комисия
по
проблемите на безопасността на
движението
по
пътищата,
и
Европейската
седмица
на
мобилността, в периода 21-25
октомври 2013 г. в област Монтана се
проведе кампанията „За по-чист
въздух – с колело или пеша”,
организирана
от
Областния
управител на област Монтана в
партньорство
с
Регионалния
инспекторат
по
образованието,
Областната дирекция на МВР,
Регионалната инспекция по околната
среда и водите и СБА – клон
Монтана. По време на кампанията
бяха организирани и проведени
следните дейности и инициативи: „22
октомври – Ден без автомобили”,
щафетно бягане с ученици от 5-ти до
12-ти клас от цялата област,
демонстрация на безопасно каране на

.
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колело в градска среда и конкурс за
детска рисунка на тема „Моят град
без автомобили”.
4. За периода са проведени три
заседания на Областната комисия по
транспорт – на 17.04.2013 г.,
20.05.2013 г. и на 18.09.2013 г.на
които са разгледани и приети
промени в маршрутни разписания от
областната транспортна схема по
предложение на кметовете на
общини
Бойчиновци,
Монтана,
Вършец, Берковица и Чипровци.
14.Ефективно и
ефикасно
управление на
дейностите по
стопанисване,
управление и
разпореждане с
имоти и вещи
държавна
собственост на
територията на
област Монтана.

1. Съставени са 53 бр. АДС ,
8 бр. АДС са издадени по искане на
ведомства във връзка с влязла в сила
кадастрална карта. Извършени са
общо 95 бр. отбелязвания по
издадени АДС.
2. Със заповеди на областния
управител са отписани от актовите
книги за държавна собственост 31 бр.
имоти.
3. През периода са издадени 379 бр.
удостоверения за наличие или липса
на акт за държавна собственост.
Издадени са 8 бр. удостоверения за
реституционни претенции, както и 4
бр. удостоверения, че имотът е
отписан от актовите книги за
държавна собственост
4. Проведени са 3 търга за отдаване
под наем на имоти и части от имоти –
частна държавна собственост.
5. Във връзка с постъпило 1 бр.

3 бр.
заседания
на
комисията

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

3 бр.
заседания на
комисията

брой
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заявление от собственик на законно
построени сграда върху имот –
частна държавна собственост за
закупуване на прилежащ терен и въз
основа на представените документи,
е сключен договор за продажба.
6. Във връзка с постъпило заявление
за прекратяване на съсобственост
върху
имот-частна
държавна
собственост чрез изкупуване дела на
държавата е издадена 1 бр. заповед и
е сключен договор.
7. Регулярно е упражняван надзор
върху съставените от общините
актове за общинска собственост –
проверени са 1638 бр. акта.
По заповеди на областния управител
са извършени огледи и проверки на
място на имоти на територията на
област Монтана във връзка със
състоянието им.
8. На Интернет страницата на
областна администрация Монтана се
поддържат в актуално състояние
регистри 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
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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.
9. През отчетния период от
Министерство
на
регионалното
развитие е изпратена комплектована
преписка, съдържаща съвместна
заповед
на
министъра
на
регионалното развитие и министъра
на финансите за одобряване на
отчуждаването на имоти и части от
имоти – частна собственост в
землището на с. Бързия, град
Берковица и землището на с.
Мездрея,
община
Берковица,
засегнати от изграждането на обект
„Път ІІ-81 „Обход на град Берковица
от
км.
72+685,15
до
км.
77+537,92=79+900,
включително
реконструкция на електропровод 20
Кv при км. 77+460”. Заповедта на
областния управител за отчуждаване
на имотите или на части от имотите е
издадена в предвидениа 14 дневен
срок от получаване на преписката от
МРР. Същата е съобщена в 3-дневен
срок
от
издаването
й
на
заинтересованите лица по реда на
Административнопроцесуалния
кодекс. В съответствие със ЗДС
отчуждителния акт е обнародван и в
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Държавен вестник.
15.Провеждане на
активна политика в
сферата на
културата,
образованието и
младежките
дейности на
територията на
област Монтана

1.Във връзка с изготвяне на проект на
Годишен доклад за младежта за 2012
г. в изпълнението на Закона за
младежта и предстоящо разработване
на План за действие за 2013 г. в
изпълнение
на
Националната
стратегия за младежта (2012-2020) и
Годишен план за младежта 2012 г.,
беше изготвена аналитична справка
относно планираните мерки за 2013
г., както и за осъществените
инициативи през 2012 г. в сферата на
младежта,
осъществени
на
територията на общините в област
Монтана.

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

Брой
проведени
работни
срещи

6 броя проведени
работни срещи

1

Активизиране участието
на младите хора в
обществения и
икономическия живот;
Приобщаването на
младите хора в процеса
на управлението на
местно, областно и
национално ниво.

Аналитични справки, въз основата
на
които
бе
подготвена
обобщаващата за област Монтана,
бяха предоставени от общинте
Берковица, Бойчиновци, Брусарци,
Вършец,
Вълчедръм,
Георги
Дамяново, Лом и Якимово.
2.Област Монтана се включи с
мероприятия по повод Месеца на
Европа и Европейската година на
гражданите. Инициативата беше
организирана в рамките на Работната
програма за 2013 година на
Комуникационна
стратегия
на
Република България за Европейския
съюз и в нея беше предвидено
организирането и провеждането на
поредица
от
културни
и
информационни събития.
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Седем читалища от три общини
Бойчиновци, Вълчедръм и Вършец
представиха концертни програми
на самодейните колективи, училища
и детски градини, както и с детски
рисунки и есета.
3.На 22.11.2013 г. Видинският
митрополит Дометиан и Областният
управител
проведоха среща с
директорите на училища от област
Монтана на тема „Християнските
ценности при отглеждането и
възпитанието на децата и младежите
в наши дни”.
2.Във връзка с изготвянето на
туристически пътеводител с 15-те
забележителности на област Монтана
свързан с инициативата „Опознай
Родния
край”
беше
събрана
информация от общините, но поради
липса на средства не бяха отпечатани
подготвените материали.
Областна администрация Монтана,
община
Чипровци,
Народно
читалище „Петър Богдан – 1909” гр.
Чипровци, Исторически музей Чипровци
оказаха
активно
съдействие при изготвянето на
досието
на
кандидатурата
„Чипровски килими” като елемент от
Националната представителна листа
на
нематериалното
културно
наследство. Екип от експерти,
ръководен от проф. Мила Сантова, от
Института
за
етнология
и
фолклористика с Етнографски музей

3500 броя
пътеводители

Опознаване на културноисторическите и
природни
забележителности на
територията на област
Монтана

Брой
пътеводите
ли

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

Организир Изготвен формуляр
за участие
ане на
съвеместни
срещи и
събани
материали

3

1
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– БАН изготвиха досието на
кандидатурата,
което
беше
изпратено
на
международния
комитет
към
ЮНЕСКО
за вписване в Представителния
списък на нематериалното културно
наследство на човечеството.
4.Над 10 080 доброволци от област
Монтана се включиха в кампанията
„Да изчистим България за един ден!”
на 20 април 2013 г. Стотици
служители от администрациите,
неправителствени организации,
фирми и ведомства, граждани и
ученици, участваха в голямото
почистване. Служители на областна
администрация и техните деца
почистваха района около язовирната
стена на язовир „Огоста”.
Общо 95 чувала, предимно с
пластмасови
отпадъци,
събраха
доброволците, включили се в
мероприятието.
През целия ден на 20 април
координаторите
от
областна
администрация - Монтана и РИОСВМонтана, които са партньори на
Националната
кампания
„Да
изчистим България за един ден!”,
събираха
информация
от
координаторите
по общини в
областта.
Зърнопроизводители,
земеделски
кооперации и военното поделението
в Медковец също се включиха в
акцията.
Регионалното депо в Монтана до 21

Сформиран Областен
щаб за координиране
провеждане
инициативата на
територията на област
Монтана, маркиране на
картата на област
Монтана местата за
почистване

Организир
ане на
работни
срещи с
представит
ели на
общините,
еколози,
НПО,
институци
ии
организаци
и на
територият
а на област
Монтана

Оргнизирани 4
работни срещи

1
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април беше приело над 200 тона
отпадъци.
5. На 19 юли, служители от Областна
администрация
Монтана
се
включиха
в
почистването
на
прохода Петрохан - района около
„Старата чешма” в посока хижа
„Петрохан”, като част от кампанията
на btv Media Group „Да изчистим
Стара планина". Те събраха 20 чувала
с отпадъци, за което информираха
служителите на РИОСВ – Монтана, с
цел тяхното извозване до депото в
Монтана.
През
седмицата
в
кампанията се включиха и други
администрации,
неправителствени
организации и доброволци от област
Монтана.
16.Повишаване
информираността
на гражданите
относно
правомощията,
отговорностите и
предоставяните
услуги от Областна
администрация
Монтана

1.Поддържа се пряка връзка с
медиите – печатни и електронни, за
отразяване дейността на Областния
управител
с
цел
осигуряване
публичност
и
прозрачност
в
действията на институцията.
2. Ежедневно се актуализира
информацията на Интернет
страницата на Областна
администрация – публикуват се
новини и снимки, отразяващи
дейността на Областния управител.
3. През 2013 г. бяха организирани, по
предварителен график, изнесени
приемни на Областния управител в
общински центрове, срещи с
общинските ръководства, граждани и

1.Прозрачност за работа
на институцията като
цяло.
.Подобрена
информираност на
обществеността за
ролята, дейността и
отговорностите на
Областния управител

Изготвен
график за
осъществяв
ане на
откритите
приемни с
граждани,
както и
редовните
срещи с
общинскит
е
ръководств
а

Актуализирана
информация.

Изготвени
формуляри
за

Оценена
кандидатура.

1

Осъществени
приемни дни по
общини.
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медии.
4. За втора поредна година, в
изключително
оспорвана
конкуренция,
Областна
администрация Монтана завоюва
четвърто място в конкурса на
Фондация за прозрачни регламенти
за прозрачност и партньорство в
дейността
на
областните
и
общинските
администрации
за
резултати, постигнати от тях през
2012 г.
Основните цели на конкурса са
насочени
към
стимулиране
развитието
и
прилагането
на
публични и прозрачни регламенти в
работата
на
администрацията,
насърчаване
на
диалога
и
взаимодействието между държавата,
местното
самоуправление,
стопанските
организации
и
гражданското
общество
при
решаването на обществено значими
проблеми,
стимулиране
на
административната и гражданската
активност за налагане на добри
практики
в
работата
на
администрацията.

кандидатст
ване за
конкурса
на
Фондация
за
прозрачни
регламенти

5. На 28 март 2013 г. в Областна
администрация Монтана за поредна
година се проведе инициативата
„Мениджър за един ден”, в която
през 2013 г. се включиха най-голям
брой ученици - 11, представители на
Финансово-стопанската
гимназия,
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Природо-математическата гимназия
и Професионалната гимназия по
строителство,
архитектура
и
геодезия.

Имена и длъжност на попълващите:
Даниела Миронова, директор на дирекция АПОФУС /п/
инж. Нели Дацова, директор на дирекция АКРРДС

/п/

Съгласувал:
инж. Иван Тодоров, главен секретар

/п/

26.02.2014г.
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