Отчет за изпълнение на целите за 2009 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Монтана
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Цели за 2009 г.

Дейности

1. Ефективно
управление на
човешките
ресурси и
укрепване на
административ
ния капацитет.

1.Ефективност и
ефикасност на системите за
подбор, назначаване и
освобождаване на
служители.

2.Използване на системата
за мобилност на служители.
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Резултат

Администрацията има
изградена и
функционираща
система за подбор,
назначаване и
освобождаване на
служителите.
Проведени са два
конкурса за
назначаване на
държавни служители.
По системата за
мобилност на
служители е приет

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево
състояние
/заложен в началото
на 2009 г./

Индикатор за
текущо състояние
/ отчетен в
края
на 2009 г. /

Намаляване
текучеството на
служители от
администрацията.

Освободени -10, в
т.ч. 3 от
политическия
кабинет
Назначени – 10, в
т.ч. 3 от
политическия
кабинет

Нарастващ брой
лица желаещи да
работят в
администрацията.

5
Индикатор за
самооценка
1.напълно
постигната
цел /100 %/
2.задоволит
елно
постигната
цел
/50 и над 50 %/
3.незадоволи
телно
постигната
цел
/ под 50 %/
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1 служител приет
от друга
администрация
1 служител
преминал в друга
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3.Използване на
възможността за
централизирано набиране
на служители.

един служител от друга
администрация и е
освободен един
служител преминал на
работа в друга
администрация.

Назначен е служител
успешно издържал
Централизирания
конкурс за експертни
длъжности за хора с
трайни увреждания.
2. Обучението 1.Приемане на годишен Приет е годишен план
на
план
за
обучение
на за обучение на
служителите – служителите.
служителите.
средство
за
развитие
на 2. Периодичен анализ за
професионалн ефективността
и Поради финансови
ите им умения ефикасността
от затруднения,
и
проведените обучения.
обученията се
квалификация.
ограничиха до
посещаване на
безплатни семинари и
курсове, организирани
по различни проекти.
1.Осигуряване на достъп до В администрацията
3.Качествено,
бързо
и услугите чрез различни постъпват документи
по различни канали канали.
прозрачно
по поща, на ръка, по
административ
факс,
но обслужване
по e-mail, по телефон,
на гражданите
и бизнеса.
устно, надлежно
оформени с протокол.
2.Актуализиране на сайта
на администрацията.
Подобрен е дизайна и
съдържанието на

администрация
1 служител
назначен

Брой посетени
курсове.
Брой служители
преминали
различни форми на
обучение.

Общ брой
посетени курсове
и семинари – 45.
В т.ч.
организирани от
ИПА – 3
от други
организации – 13
по проекти – 29
Брой служители
преминали
обучение - 19

Брой постъпили
искания за
извършване на
административни
услуги по e-mail.

Брой постъпили
искания по
e-mail – 20
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Нова визия на
интернет
страницата.
2
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3.Извършване, измерване и
публикуване на оценките за
удовлетвореността
на
гражданите.

4.Разработван
е и внедряване
на интегрирана
информационн
а
система
“Регион
Северозапад”

5.Осъществява
не
на
административ
ен контрол по

интернет страницата
на администрацията.
Поддържаната в нея
информация се
актуализира
своевременно.
Не е извършено
проучване и не са
попълнени анкети за
удовлетвореността на
гражданите.

4.Поддържане
и
актуализиране
на
изградената
интегрирана
система за управление на
качеството
и Извършено е
информационната
транзитиране на
сигурност.
СУКИС по стандарт
ISO 9001:2008.
Успешно са преминати
вътрешния и
надзорния одити по
управление на
качеството.
Осигуряване на
1.Хардуерно и софтуерно
равнопоставен достъп
обезпечаване на
информационната система. до предоставяните
административни
2.Създаване на
услуги.
необходимата база от
Насърчаване на
данни.
3.Проучване на опита и гражданите за
успешни практики на други използване на
информационни и
администрации.
комуникационни
технологии.
1.Проверка на решенията
Подобряване
на общинските съвети в
прилагането
на
област Монтана и изготвяне законовата
и
на заповеди за връщане
нормативна уредба

Брой
несъответствия
установени при
извършените одити
на ИСУКИС

Вътрешен одит –
1
Надзорен одит – 1
Брой
несъответствия –
1
Забележка - 1

Инсталиране на
сървър с
интерактивни
автоматизирани
точки за достъп до
информация и
обратна връзка.

Внедрeна
на
интегрирана
информационна
система “Регион
Северозапад”
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Извършени текущи
проверки за
законосъобразност
на решенията на

Проверени
за
законосъобразнос
т
1 513 бр. решения

1
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законосъобраз
ността
на
актовете
и
действията на
органите
на
местното
самоуправлени
е и местната
администрация

6.Преглед на
всички актове
на общинските
съвети
от
област
Монтана,
с
които
се
въвеждат
режими,
регулиращи
стопанската
дейност
на
територията на

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 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
незаконосъобразно
въведени режими

общинските съвети

на
общинските
съвети от област
Монтана

брой върнати и/или
оспорени
незаконосъобразни
решения
на общинските
съвети.

Издадени
21
заповеди, с които
са върнати за
преразглеждане
незаконосъобразн
и
актове
на
общинските
съвети

брой отменени
незаконосъобразни
актове на кметове
на общини,
оспорени по
административен
ред

Усъвършенстване
дейността на органите
на местното
самоуправление,
премахване и
облекчаване на
администра
тивни режими и
намаляване на
административните
пречки пред бизнеса
на територията на
област Монтана

Извършени
проверки на
актовете на
общинските съвети,
с които се въвеждат
режими,
регулиращи
стопанската
дейност
Брой проверени
Наредби за
условията и реда за

С
8
заповеди
върнатите за ново
разглеждане
административни
актове
на
Общинските
съвети
са
оспорени
пред
Административен
съд Монтана
Във връзка с
разпоредбите на
пар. 84, ал. 2 и3 от
ЗДБ на РБ за 2009
г. е извършена
проверка на 11
броя актовете на
общинските
съвети от област
Монтана
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Изготвен Доклад :
8 броя общини
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съответната
община и с
които
се
определя
събирането на
такси или други
приходи
в
полза
на
общината.

7.Превенция и
противодейств
ие
на
корупцията

1.Провеждане на 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

Приемане на програма
за противодействие на
корупцията на ООСБК
за 2009 г., създаване
на гаранция за
прозрачност и
отчетност в дейността
на административните

извършване на
търговска дейност

без Наредби за
извършване на
търговска
дейност;
2 броя общини с
Наредби за
извършване на
търговска
дейност, в които
няма въведени
регулаторти
режими;
1 община с
Наредба за
извършване на
търговска
дейност, с която е
въведен
уведомителен
режим потвърдена с
решение на ВАС

Проведени 4 бр.
заседания на
ООСБК

Проведени 2 бр.
заседания на
ООСБК – на
23.04.2009 г. и на
29.10.2009 г.
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Към 31.01.2009 г. са
Подадени и
подадени от
публикувани 25
служителите на ОА
броя декларации за частни
Монтана и
интереси
публикувани на
интернет
страницата на ОА
Монтана 25 бр.
декларации за
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частни интереси.
До края на годината
са подадени и
публикувани още 5
бр. декларации от
новопостъпили
служители в ОА
Монтана.

нулева толерантност към
корупционни практики.

Брой постъпили
сигнали за
корупция.

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

1.Организиране на
заседанията на Областния
съвет за етнически и
демографски въпроси по
изпълнение на ОРП за
интегриране на ромите

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

2.Изработване на план за
изпълнение на областната
рамкова
програма
за Изработен план за

През 2009 г. в
ООСБК са
постъпили 13
сигнала за
корупция, които са
изпратени за
извършване на
проверки от
компетентните
органи. 5 от
сигналите са
приключили без
установяване на
корупционни
действия, но с
установени други
нарушения. По 8 от
сигналите
продължават
проверките.

2 броя заседания на Проведени
заседания
на
ОССЕДВ
Областния съвет
по етническите и
демографските
въпроси на
- 01.04.2009 г. разгледани
въпроси свързани
1 бр. план за
с
образование,

2
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равноправноправно
действие по
интегриране на ромите за изпълнение на
2009 г.
областната рамкова
програма

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

Преглед на всички училища
на територията та на
област
Монтана
за
сегрегирани
учебни
заведения
в
ромските
квартали и в отделни групи
и паралелки

Извеждането на поне
10% от сегрегираните
училища и детски
градини във масови
училища и детски
градини

Одобрени и
10.Осигуряван 1.Назначаване на
е
на
нови регистрирани безработни от реализирани проекти
по НП «ОСПОЗ» в 3
работни места БТ в областта
общини.
2.Назначаване на младежи
с висше образование в Назначени са 2 младши
областната администрация специалисти по НП

действие

Брой ромски деца в
масови учебни
заведения

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

Подобрена
координация с
местните власти и
партньорите за

- 08.04.09 г. във
връзка с
честването на
Международния
ден на ромите 8
април
Брой ромски деца
изведени
- от сегрегирано
училище кв.
Кошарник 324,
- от квартал
Раковица гр.
Берковица
140 от
подготвителните
групи до 8ми клас
и
60 деца в
детските градини

1

Назначени 44 броя
Брой осигурени
лица по НП
работни места от
областен управител „ОСПОЗ” като пазач
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и поддръжка.

Брой назначени
младежи

„Старт в кариерата”.

11.Реализиран
е на целите от
областната
стратегия за

здравеопазване,
жилищни условия
на ромите

4 броя заседания на
ОСР,
брой важни
решения, брой

Назначени са 2
младши
специалисти по НП
„Старт в кариерата”.

1.Участие
в
Международен
икономически
форум «Дунав» на

2
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развитие на
обл. Монтана
2005-2015 г. и
регионалния
план за
развитие на
СЗРП

успешно вземане на
съгласувани
решения за регионално подкрепени проекти
развитие
на общини
Повишена
информираност за
2.Създаване на
информационна база данни текущото състояние на
изпълнението на ОСР
за изпълнение на ОСР

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

Подобрена
координация с другите
стратегически
документи за
регионално развитие

Брой включени
проекти в база
данни
1 бр. актуализирана
ОСР

тема:
«Стимулиране на
бизнеса
и
местното развитие
в условията на
глобална
рецесия»
като
Областния
управител
на
област
Монтана
направи
презентация
на
тема
:
«Транспортнии
инфраструктурни
предизвикателств
а пред региона”
2.През
месец
февруари 2009 г.
се
състоя
заседание
на
Областния съвет
за развитие, на
което
бяха
обсъдени
действия
по
изпълнение
на
§84 от Закона за
държавния
бюджет
на
Република
България, както и
основни аспекти в
нормативната
уредба,
регламентираща
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занаятите.
3.През
месец
декември 2009 г.
се
състоя
заседание
на
Комисията
по
заетост
към
Областния съвет
за развитие на
област Монтана,
бяха
гласувани
подадените
от
работодателите в
областта проекти
по
НП „ОСПОЗ”.
На територията на
област
Монтана
бяха подадени 41
проекта на обща
стойност 693 538
лв.
4.Изготвена
аналитична част
от актуализирания
вариант на
Областната
стратегия за
развитие
посредством
обработка на
статистически
данни и
формулиране на
основни изводи за
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икономическото
състояние и
тенденциите за
развитие в
областта.
5.Изготвен
въпросник за
идентифициране
на проект на идея
на ОА Монтана по
Техн. помощ към
МРРБ по
програмата за ТГС
България –
Румъния,
организиран от
консорциума
„Екорис ПраймЛуис Бержер”
6.Монтиран и
функциониращ
информационен
павилион –киоск
по програмата за
ТГС България –
Румъния 20072013г.
7.Набиране на
информация от
водещи фирми в
област Монтана във
връзка с
установяване на
бизнес контакти и
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сътрудничество в
икономическата
сфера с Центъра на
промишлеността на
РБългария в Русия –
установяване на
актуалното
състояние на
фирмите, изготвяне
на писма,
координиране на
дейностите по
обобщаване и
изпращане на
информацията в
електронен вид на
Центъра на
промишлеността на
РБългария в Русия.
8.Ежемесечна
обработка на
постъпващите от
страна на
общините в
област Монтана
данни относно
реализацията на
подадените от тях
проекти по
отделните
Оперативни
програми.
12.Участие
в
оперативните
програми

Участие в проект
Разработване и
“Партньорство за развитие” прилагане на
по ОПАК, с цел повишаване уеднаквени процедури

Внедрена типова
информационна
система за

1.Участие в
семинари по
проект на ОА

3
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Административ
ен капацитет и
Регионално
развитие

капацитета на
администрацията за
прилагане на ПЧП

и документи за ПЧП

управление на ПЧП

Ловеч за ПЧП по
ОП
„Административен
капацитет” –
запознаване с
целите на
проекта,
отделните фази,
очаквани
резултати,
принципи на
учредяване и
функциониране на
ПЧП.Създаден
работещ модел за
процеса на
изграждане на
ПЧП
2.Участие в
семинар,
организиран от
Център за
икономическо
развитие в
партньорство с
АРРБЦ „Монтана
2000” по проект на
ОП „АК” за
изграждане на
модел на
партньорство между
публичния и НПО
сектора.

13.Изработван

1.Изготвяне на план за

Изготвяне на

1 брой Областна

1.Получени

2
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е на планове и енергийна ефективност и
програми
за програма за изпълнението
повишаване на му
ЕЕ
2.Изготвяне на план и
програма за управление на
ЕЕ в сгради, управлявани
от
обл.
управител.
Изпълнение на мерки

енергийни
обследвания и
въвеждане на
енергоспестяващи
мерки в сгради
държавна и общинска
собственост

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

доклади и
резюмета за
извършени
обследвани я за
енергийна
ефективност от
АЕЕ за сгради
държавна и
ощинска
собственост;
2.Изискана,
получена и
обобщена
информация от
общините за
изпълнениена
мерките за
енергийна
ефективност по
Националните
целеви програми;
3.Изпратени до
общините
указания за
изработване на
планове за
енергийна
ефективност
според
изискванията на
АЕЕ.
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