ПЛАН
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ И
ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА
НА ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПЕРИОДА СЕПТЕМВРИ 2009 – АВГУСТ 2010 г.
Настоящият План е неизменна част от Стратегията за прозрачно управление и превенция на корупцията на Община Мизия
във връзка с изпълнението на проект „За добро управление в община Мизия”, изпълняван по Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, като изцяло е
съобразен с принципите за добро и демократично управление. Той е насочен към изграждане на управление, основано на
почтеност и прозрачност, водещо до повишаване на доверието на гражданите и бизнеса в общинската администрация чрез
добро управление на всички нива на компетентност и въвеждане на прозрачност, отчетност и висока професионална етика.
Основната цел на плана е да мобилизира Общинската администрация и Общинския съвет за подобряване на тяхното
управление, за разширяване на прозрачността и ефективността в работата, подобряване качеството на публичните услуги и
повишаване доверието на гражданите в местната власт чрез ангажиране на структурите на гражданското общество в
обществения живот.
Планът ще подпомогне общината да провежда политика на откритост и прозрачност спрямо своите граждани, като им
осигурява възможности да бъдат информирани за дейността на избраните от тях органи на местно самоуправление по
отношение на:
-

административното обслужване;

-

управлението на местните финанси;

-

стопанисването и управлението на общинската собственост;

-

местните данъци и такси;

-

устройството на територията;

-

проектите на общината със значимост за местната общност;

-

работата на Кмета и Общинския съвет.

МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
№ по
ред
1.

2.
3.

4.

5.

Мярка / Дейност

Срок

Провеждане на срещи с гражданите за
периодично отчитане на дейността на
кмета и ръководството на общината,
кметовете и кметските наместници по
населени места
Постоянно действие на приемна на
кмета за изслушване на граждани,
приемане на сигнали и жалби
Организиране
на
приемни
на
Председателя на Общинския съвет и
общинските
съветници
по
предварително обявен график
Организиране на изнесени приемни в
селата на общината за проучване на
наболелите проблеми. Оповестяване
на график за приемните дни на
управленския екип на общината
Изнесени заседания на Общинския
съвет по кметствата в община Мизия

постоянен

Постоянен
(1 път
седмично)
постоянен

Отговорник
Кметове по
населени места

Кмет на община
Завеждащ канцеларията
на кмета
Председател на ОбС

Индикатор
Брой проведени събрания
Брой представители на
гражданите и СГО взели
участие в проведените срещи
Брой проведени приемни
дни
Брой изслушани граждани
Брой проведени приемни
дни
Брой изслушани граждани

периодично Кметове по населени места Брой проведени приемни
Секретар на общината
дни
Брой изслушани граждани
Брой изготвени графици
по график, Председател ОбС
съгласуван Кметове на кметства
с кметовете
на
кметства

Брой проведени изнесени
заседания
Брой населени места с
проведени изнесени
заседания
Брой изготвени графици

6.

В работата на Постоянните комисии постоянен
да бъдат включвани представители на
гражданското общество, експерти и
консултанти

7.

Членовете на фокусната група да
участват активно в работата на
Постоянните комисии при решаване
на въпроси, свързани с доброто
управление
8. Публично да бъдат оповестявани
дните и часовете на заседанията на
Постоянните комисии, преди всяка
сесия на съвета, както и условията за
участие
на
граждани
и
неправителствени организации в тях,
за
да
имат
възможност
заинтересованите
страни
да
присъстват на обсъжданията и
съответно
да
изкажат
своите
становища по разглежданите теми
9. Открити заседания на Общинския
съвет, предавани пряко по местния
радиовъзел и по кабелната телевизия
10. Създаване на ученически парламент,
с цел ангажиране на младите хора в
обсъждане и решаване проблемите на
общината
11. Периодични отчети за дейността на
Общинския съвет и Кмета на
общината пред гражданите

Председател на ОбС и
общински съветници
Секретар на общината

Брой проведени заседания на
Постоянните комисии с
участието на представители
на гражданското общество,
експерти и консултанти
Брой дадени становища

постоянен

Председател на ОбС и
общински съветници;
Членове на фокусната
група

постоянен

Председател на ОбС
Секретар на общината

Брой проведени заседания на
Постоянните комисии с
участието на членове на
фокусната група
Брой дадени становища
Брой дадени становища
Брой публикации

постоянен

Кмет на общината
Председател на ОбС

октомври
2009г.

Председател на ОбС
Секретар на общината

веднъж
годишно

Председател на ОбС
Секретар на общината

Брой проведени заседания
Брой излъчени радио и ТV
предавания
Брой проведени обсъждания
Брой решени проблеми
Брой изготвени отчети

12. Въвеждане
на
процедура
за
непрекъснато наблюдение и поетапно
отчитане на всички изпълнявани
проекти
13. Проучване
удовлетвореността
на
гражданите от административното
обслужване чрез попълване на
анкетни карти в Центъра за услуги и
информация
на
гражданите
и
извършване на анализ на шестмесечие
14. Провеждане
на
брифинги
и
пресконференции на ръководството
при всяко важно за общината
решение или събитие

постоянен

Председател на ОбС
Секретар на общината

Брой изготвени отчети

2 пъти
годишно

Ръководител на Център за
услуги и информация на
гражданите

Брой попълнени анкети
Брой изготвени анализи

Ст. спец. „Връзки с
обществеността”

Брой проведени брифинги и
пресконференции
Брой публикации /
репортажи / снимки в
медиите
Брой изготвени регистри

постоянен

15. Изготвяне на регистър на НПО на
територията на общината – необходим 15.11.2009г.
за набелязване на бъдещи съвместни
инициативи и партньорства между
местната власт и неправителствения
сектор

Директор Дирекция
„Устройство на
територията и
икономически дейности”

16. Наличие на 24-часов “горещ телефон”
за предложения, жалби, сигнали и
питания на граждани
17. Публикуване в сайта на общината и
други местни медии резултатите от
проверки при сигнали за корупция
18. Провеждане
на
обучение
на
служителите
на
общината
по
въпросите
на
превенцията
и
противодействието на корупцията
19. Публикуване в сайта на общината на
актуална
информация
по

постоянен

Секретар на Община

Брой валидни регистрирани
обаждания

постоянен

Брой публикации

30.12.2009г.

Секретар на общината
Ст. спец. „Връзки с
обществеността”
Секретар на общината

2 месеца
преди

Секретар на общината
Ст. спец. „Връзки с

Брой проведени обучения
Брой обучени общински
служители
Брой публикации

предстоящите избори

избори

20. Публикуване на пълна информация за постоянен
извършваните услуги, необходимите
документи, срокове и цени на на сайта
на общината и на специално
изработени брошури за граждани и
нейното актуализиране
21. Публикуване на регистрите на постоянен
частната и публична общинска
собственост и регистър на заведените
дела по придобиване, управление и
разпореждане с общинска собственост
в сайта на общината
22. Публикуване на пълна информация за постоянен
провеждане на обществени поръчки,
конкурси и търгове на сайта на
общината

обществеността”
Ръководител Център за
услуги и информация на
гражданите
Ст. спец. „Връзки с
обществеността”

Директор Дирекция
„Устройство на
територията и
икономически дейности”
Ст. спец. „Връзки с
обществеността”
Директор Дирекция
„Устройство на
територията и
икономически дейности”
Ст. спец. „Връзки с
обществеността”
Директор Дирекция
23. Публикуване на сайта на общината на до 30 дни
приетия бюджет за съответната от неговото „Финансово – стопански
година и на отчетите за неговото приемане
дейности и бюджет”
изпълнение
Ст. спец. „Връзки с
обществеността”
Директор Дирекция
24. Публикуване на сайта на общината на постоянен
регистър на завършили, текущи и
„Устройство на
предстоящи проекти, по които
територията и
общината работи
икономически дейности”
Ст. спец. „Връзки с
обществеността”
25. Внасяне на периодични отчети в ОбС периодично Директор Дирекция
за усвояваните средства по списъка на
„Финансово – стопански
капиталовите разходи на общината и
дейности и бюджет”

Брой публикации
Брой изготвени
информационни материали

Брой публикации

Брой публикации

Брой публикации

Брой публикации

Брой внесени отчети

средствата по програми на ЕС
26. Запознаване на обществеността с периодично Гл. спец. „Образование и
резултатите от въведената система на
култура”
делегирани бюджети в училищата в
общината
Секретар на общината
27. Разширяване на сътрудничеството с постоянен
други общини, както на национално,
така и на международно ниво – с цел
обмен на добри практики в областта
на доброто управление и превенция на
корупцията в администрацията

Брой подготвени
информации
Брой проведени
мероприятия

