Цели на администрацията за 2009 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация - Монтана
1
Цели за 2009 г.

1. Ефективно
управление на
човешките
ресурси и
укрепване на
административния
капацитет

2. Обучението на
служителите –
средство за
развитие на
професионалните
им умения и
квалификация.

2
3
4
Стратегически Стратегически Дейности
цели
документ

Качествено
управление на
човешките
ресурси за
постигане на
правилно и
рационално
използване на
обществените
средства

Стратегия за
управление на
човешките
ресурси в
държавната
администрация
2006 – 2013 г.

Усъвършенств
ане на
системата за
развитие на
професионалн
ите умения и
квалификация
на

Стратегия за
обучение
на
служителите в
администрация
та
2006-2020 г.

5
Срок
/месец
през
2009 г./

1.Ефективност и
ефикасност на
системите за
подбор,
назначаване и
освобождаване
на служители.
2.Използване на
системата за
мобилност на
служители.
3.Използване на
възможността за
централизирано
набиране на
служители.

януари
–
декемв
ри 2009
г.

1.Приемане
на
годишен план за
обучение
на
служителите.
2. Периодичен
анализ за
ефективността и
ефикасността от

Февруа
ри
2009г.

6
Очакван
резултат

Назначаване
на служители
с
професионал
ен опит и
изградени
професионал
ни качества.

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние
Наличие на
свободни
длъжности.

Индикатор за
целево
състояние
Намаляване
текучеството
на служители
от
администрац
ията.
Нарастващ
брой лица
желаещи да
работят в
администрац
ията.

Изразено
желание от
служители за
включване в
различни
форми на
обучение чрез
личните

Брой
посетени
курсове.
Брой
служители
преминали
различни
форми на

Съкращаване
срока за
назначаване
на
служители.

Юни
2009г.

Повишаване
знанията и
уменията на
служителите
и издигане
престижа на
държавната
служба.

1

служителите в
администрация
та
Облекчаване и
3. Качествено,
бързо и прозрачно подобряване
административно на
административ
обслужване на
ното
гражданите и
обслужване на
бизнеса.
гражданите и
бизнеса чрез
прилагане на
организационн
ия принцип
“едно гише”.

Декемв
ри
2009г.
Концепция за 1.Осигуряване на януари
достъп
до –
подобряване
услугите
чрез декемв
на
административ различни канали. ри 2009
2.Актуализиране г.
ното
сайта
на
обслужване в на
контекста
на администрацията
принципа
.
“едно гише”
3.Извършване,
Март
2002-2020 г.
измерване
и 2009 г.
публикуване на
Оперативна
оценките
за
програма
удовлетвореност Юни
"Администрати та
на 2009г.
вен капацитет" гражданите.
Декемв
2007 - 2013 г.
4.Поддържане и ри 2009
актуализиране на г.
изградената
интегрирана
система
за
управление
на
качеството
и
информационнат
а сигурност.

4.Разработване и
внедряване на
интегрирана
информационна
система “Регион
Северозапад”

Национална
програма за
ускорено
развитие на
информационн
ото общество в
РБългария

Изграждане на
благоприятна
среда за
създаване и
внедряване на
иновации в
ИКТ сектора.

проведените
обучения.

1.Хардуерно и
софтуерно
обезпечаване на
информационнат
а система.
2.Създаване на
необходимата

февруа
ри –
декемв
ри 2009
г.

планове за
обучение.

обучение.

Подобряване
на връзките
между
отделните
администрат
ивни звена.
Намаляване
на сроковете
за
предоставян
е на
администрат
ивни услуги.

Намаляване
броя на
просрочените
преписки.

Брой
постъпили
искания за
извършване
на
администрати
вни услуги по
e-mail.
Брой
несъответств
ия
установени
при
извършените
одити на
ИСУКИС

Осигуряване
на
равнопоставе
н достъп до
предоставян
ите
администрат

Липса на
информационн
а система за
функциите на
териториалнит
е звена на
изпълнителнат

Инсталиране
на сървър с
интерактивни
автоматизира
ни точки за
достъп до
информация
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2008-2010
Оперативна
програма
"Администрати
вен капацитет"
2007 - 2013 г.

5.Осъществяване
на
административен
контрол по
законосъобразнос
тта на актовете и
действията на
органите на
местното
самоуправление и
местната
администрация

база от данни.
3.Проучване на
опита и успешни
практики на други
администрации.

1.Проверка на
решенията на
общинските
съвети в област
Монтана и
изготвяне на
заповеди за
връщане и/или
оспорване на
незаконосъобраз
ните от тях по
реда и в
сроковете,
определени в
ЗМСМА.
2.Осъществяване
на контрол за
законосъобразно
стта на актовете
и действията на
кметовете на
общини,
оспорени по

януари
–
декемв
ри 2009
г.

ивни услуги.
Насърчаване
на
гражданите
за
използване
на
информацио
нни и
комуникацио
нни
технологии.
Подобряване
прилагането
на
законовата и
нормативна
уредба

а власт.

и обратна
връзка.

Текущи
проверки за
законосъобраз
ност на
решенията на
общинските
съвети и
заповедите на
кметовете на
общини.

брой
върнати
и/или
оспорени
незаконосъоб
разни
решения
на
общинските
съвети.
брой
отменени
незаконосъоб
разни актове
на кметове на
общини,
оспорени по
администрати
вен ред
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6.Преглед на
всички актове на
общинските
съвети от област
Монтана, с които
се въвеждат
режими,
регулиращи
стопанската
дейност на
територията на
съответната
община и с които
се определя
събирането на
такси или други
приходи в полза
на общината.

Усъвършенств
ане на
регулирането
на общинско
ниво и
укрепване
капацитета на
областно и
общинско ниво
за провеждане
на добри
регулаторни
политики

7.Превенция и

Намаляване на Стратегия за

Програма за
по-добро
регулиране
2008 - 2010 г.

административен
ред пред
Областния
управител на
област Монтана
и изготвяне на
заповеди по реда
и в сроковете,
определени в
АПК, ЗА и
ЗМСМА.
1. Анализ на
въведените
режими на
общинско ниво
2. Отмяна на
незаконосъобраз
но въведени
режими

1.Провеждане на

март
2009

декемв
ри 2009

март,

Усъвършенст
ване
дейността на
органите на
местното
самоуправле
ние,
премахване и
облекчаване
на
администра
тивни
режими и
намаляване
на
администрат
ивните
пречки пред
бизнеса на
територията
на област
Монтана

5 бр. Наредби
за условията и
реда за
извършване на
търговска
дейност

0 бр.
Наредби за
условията и
реда за
извършване
на търговска
дейност

Приемане на

Създаден и

Проведени 4

4

противодействие
на корупцията

8.Координация на
дейностите на
местните власти
по изпълнение на
областната
рамкова програма

административ
ната корупция,
повишаване на
общественото
доверие в
институциите и
засилване на
гражданския
контрол

Приобщаване
на ромската
общност към
социалноикономическия
живот и
повишаване на
жизнения й
стандарт

4 заседания на
Областния
обществен съвет
за борба срещу
корупцията.
2.Подаване и
публикуване на
интернет
страницата на
декларации за
частни интереси
от лица, заемащи
публични
длъжности в
областна
администрация
Монтана
3.Семинар по
антикорупционни
практики за
гражданска
активност и
нулева
толерантност
към корупционни
практики.
1.Организиране
Рамкова
на заседанията
програма за
на Областния
равноправно
интегриране на съвет за
етнически и
ромите в
демографски
българското
въпроси по
общество
изпълнение на
ОРП за

прозрачно
управление и
за превенция и
противодейств
ие на
корупцията за
периода 20062008

юни,
септем
ври,
декемв
ри
2009г.

януари
2009г.

действащ
програма за
противодейст ООСБК
вие на
корупцията
на ООСБК за
2009 г.,
създаване на
гаранция за
прозрачност
и отчетност в
дейността на
администрат
ивните
структури

броя
заседания на
ООСБК,
подадени и
публикувани
25 броя
декларации
за частни
интереси.
Брой
постъпили
сигнали за
корупция.

октомв
ри
2009г.

януари
декемв
ри 2009
г.

Координиран
и действия
на местните
власти и
НПО за
изпълнение
на ОРП за
интегриране
на ромите

Създаден и
действащ
ОССЕДВ

2 броя
заседания на
ОССЕДВ
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интегриране на
ромите
2.Изработване на
план за
изпълнение на
областната
рамкова
програма за
равноправноправ
но интегриране
на ромите за
2009 г.
Преглед на
всички училища
на територията
та на област
Монтана за
сегрегирани
учебни
заведения в
ромските
квартали и в
отделни групи и
паралелки

Април
2009 г.

9.Десегрегация на
деца и ученици от
сегрегираните
училища и детски
градини

Гарантиране
правото на
равен достъп
до качествено
образование
на децата и
учениците от
етническите
малцинства.

Стратегия за
образователна
интеграция на
децата и
учениците от
етническите
малцинства
2004-2020 г.

10.Осигуряване
на нови работни
места

Повишаване
на заетостта в
областта

Национална
програма от
социални
помощи към
осигуряване на
заетост

януари
1.Назначаване на регистрирани
декемв
безработни от БТ ри 2009
в областта
г.

Програма
„Старт в
кариерата”

2.Назначаване на
младежи с висше
образование в
януари -

Януари
2009 –
декемв
ри 2009

0 бр. план за
действие за

1 бр. план за
действие за

Брой на деца в
ромски
сегрегирани
учебни
заведения

Брой ромски
деца в
масови
учебни
заведения

Изработен
план за
действие по
изпълнение
на
областната
рамкова
програма
Извеждането
на поне 10%
от
сегрегиранит
е училища и
детски
градини във
масови
училища и
детски
градини

Намаляване брой
на нивото на регистрирани
безработица безработни в БТ
в областта
брой подали
Осигуряване заявление за
на работа за участие в
конкурс
младежи с

Брой
осигурени
работни
места от
областен
управител

Брой
назначени
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областната
администрация
11.Реализиране
на целите от
областната
стратегия за
развитие на обл.
Монтана 20052015 г. и
регионалния план
за развитие на
СЗРП

Областна
стратегия за
развитие на
обл. Монтана
2005-2015 г.,
регионален
план за
развитие на
СЗРП

Национална
стратегия за
регионално
развитие на
Република
България за
периода 2005 –
2015 г.

1.Организиране
на работата на
Областния съвет
за
развитие(ОСР)

2.Създаване на
информационна
база данни за
изпълнение на
ОСР

3.Възлагане на
актуализация на
ОСР и участие в
дейностите,
свързани с нея

декемв
ри 2009
г.
януари
декемв
ри 2009
г.

януари
декемв
ри 2009
г.

висше
образование
Подобрена
координация
с местните
власти и
партньорите
за успешно
вземане на
решения за
регионално
развитие
Повишена
информиран
ост за
текущото
състояние на
изпълнениет
о на ОСР

Подобрена
координация
с другите
стратегическ
в
зависи и документи
мост от за
срокове регионално
развитие
те на
актуали
зиране
на
НСРР
РБълга

младежи

Създаден и
действащ ОСР

4 броя
заседания на
ОСР,
брой важни
решения,
брой
съгласувани
подкрепени
проекти на
общини
Брой
включени
проекти в
база данни

1 бр.
актуализиран
а ОСР
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рия и
РПР на
СЗРП

12.Участие в
оперативните
програми
Административен
капацитет и
Регионално
развитие

Развитие на
областта чрез
усвояване на
средства от
фондове на ЕС

Стратегия за
участие на РБ
в Структурните
фондове и
Кохезионния
фонд на ЕС

13.Изработване
на планове и
програми за
повишаване на ЕЕ

Активна
политика за
повишаване на
енергийната
ефективност
на сградния
фонд

Национална
дългосрочна
програма по
енергийна
ефективност
до 2015 г.

Участие в проект
“Партньорство за
развитие” по
ОПАК, с цел
повишаване
капацитета на
администрацията
за прилагане на
ПЧП
1.Изготвяне на
план за
енергийна
ефективност и
програма за
изпълнението му
2.Изготвяне на
план и програма
за управление на
ЕЕ в сгради,
управлявани от
обл. управител.
Изпълнение на
мерки

януари
декемв
ри 2009
г.

Разработван
еи
прилагане на
уеднаквени
процедури и
документи за
ПЧП

януари
декемв
ри 2009
г.

Изготвяне на
енергийни
обследвания
и въвеждане
на
енергоспестя
ващи мерки в
сгради
държавна и
общинска
собственост

януари
декемв
ри 2009
г.

Внедрена
типова
информацион
на система за
управление
на ПЧП

1 брой
Областна
целева
програма по
енергийна
ефективност за
2009 г.

1 брой
Областна
целева
програма по
енергийна
ефективност
за 2010 г.
брой
планове и
програми за
управление
на ЕЕ
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