Отчет за изпълнение на целите за 2010 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Монтана
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Цели за 2010 г.

Дейности

Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево
състояние
/заложен
в началото
на 2010 г./

1. Подобряване
управлението на
човешките
ресурси и
укрепване на
административни
я капацитет

1. Повишаване на
компетентността,
уменията, знанията,
етиката и кариерното
развитие на
служителите.
Администрацията има
изградена и
функционираща система
за подбор, назначаване и
освобождаване на
служителите.
2. Участие в различни
форми на обучение и
самообучение.
Приет е годишен план за

1. Проведени са
шест конкурса за
назначаване на
държавни
служители.

1. Брой
проведени
конкурси и
назначени
служители

2. Поради липса на
финансови ресурси,

2. Брой
служители
преминали

5
Индикатор за
самооценка
1.напълно
Индикатор за
постигната
текущо състояние цел /100 %/
/ отчетен в края на 2.задоволително
2010 г. /
постигната цел
/50 и над 50 %/
3.незадоволително
постигната цел
/ под 50 %/
1. Проведени
2
6 конкурси и
назначени 6
служители

2. 4 броя
служители
преминали
1

обучение на
служителите.

3.Разработване на
механизъм за
обвързване
нарастването на
заплатите с резултатите
от дейността.

2. Поддържане
на внедрената
система за
управление на
качеството и
информационнат
а сигурност по
ISO 9001:2008 и
ISO 27001:2005

1.Актуализация на
системата.
2.Провеждане на
вътрешни и надзорни
одити.

по годишния план
обучение са
преминали само 4
служители.

обучение

планови обучения

Останалите
обучения се
изразяват в
посещаване на
безплатни семинари
и курсове,
организирани по
различни проекти.
3. % на
удовлетвореност на
служителите
3. Поради липса на
финансов ресурс
заплатите на
служителите не са
актуализирани
1. Системата за
управление на
качеството и
информационната
сигурност е
транзитирана
съгласно
изискванията на
новата версия на
стандарта ISO
9001:2008
2.Проведени са
вътрешни и

1.Транзитиране
на системата за
управление на
качеството и
информационнат
а сигурност

2.Брой
несъотствия и

1. 1. Системата за
управление на
качеството и
информационната
сигурност е
транзитирана
успешно съгласно
изискванията на
новата версия на
стандарта ISO
9001:2008
2.Проведени са :
Преглед от
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3.Качествено,
бързо и
прозрачно
административно
обслужване на
гражданите и
бизнеса.

1.Осигуряване на достъп
до
услугите
чрез
различни канали.
В ОА Монтана постъпват
документи по различни
канали -поща, на ръка,
по факс,
по e-mail, по телефон,
устно, надлежно
оформени с протокол.

надзорни одити

забележки
установени от
проведени одити
и прегледи от
Ръководството

Ръководството,
един вътрешен и
два надзорни
одита, при които
са установени 3
/три/
несъответствия

1. Постъпили са 590
искания за
извършване на
административна
услуга.

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

1. 590 искания за
извършване на
административна
услуга по всички
канали за
получаване

1

2.Актуализиране
на
сайта
на
администрацията.
Подобрен е дизайна и
съдържанието
на
интернет страницата на
администрацията

3.Измерване

2. Поддържаната на
страницата
информация се
актуализира
своевременно.
Публикуват се
приети планове и
стратегии, обяви и
резултати от
търгове и конкурси,
новини и съобщения
за дейността на
администрацията и
др.
3. Брой
на 3. Попълнени са 12
попълнени

3. Попълнени 12
3

4.Въвеждане
на електронно
управление в
Областна
администрация
Монтана

удовлетвореността
на
потребителите
на
административни услуги.
Гражданите попълват
анкетни карти за
удовлетвореност от
предлаганите и
извършени
административни услуги.
1. Реинженеринг на
работните
процеси на
предоставяне
на
административни услуги,
свързани с
управлението
на държавната
и общинска
собственост
2. Изграждане
на електронна
област
3. Реализация
на електронни
и комплексни
административни услуги
по
държавна и
общинска
собственост

анкетни карти.

анкетни карти

Участие като целева
група по проект на
Оперативна
програма
„Административен
капацитет” - „Подобро обслужване
чрез електронно
управление в
Северозападен,
Северен централен
и Североизточен
райони за
планиране” на
Областна
администрация
Плевен за
реализация на
електронни
и комплексни
административни
услуги по
държавна
собственост

Създадена
единна
информационна,
комуникационна
и
организационна
среда.

анкетни карти, в
които работата на
администрацията
е оценена като
добра.Няма
подадени сигнали
за лошо
административно
обслужване
Разработен е
алгоритъм по
предоставяне на
административни
услуги свързани с
управлението на
държавната
собственост.
Създадени са
типови вътрешни
правила за оборот
на електронни
документи и
документи на
хартиен носител
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5. Създаване на
по-добри
възможности за
провеждане на
регионална
политика на
областно и
общинско ниво

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

Подобрена
координация с
местните власти и
партньорите за
успешно вземане на
решения за
регионално
развитие

2.Създаване на
информационна база
данни за изпълнение на
ОСР

Повишена
информираност за
текущото състояние
на изпълнението на
ОСР

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

Подобрена
координация с
другите
стратегически
документи за
регионално
развитие

4 броя заседания
на ОСР;
брой важни
решения;
брой
съгласувани
подкрепени
проекти на
общини
Брой включени
проекти в база
данни
1 бр.
актуализирана
ОСР

На 29.10. 2010 г. в
Заседателната
зала на областна
администрация
Монтана
бе
проведено
заседание
на
Областния съвет
за развитие на
областта,
на
което е обсъдена
и
приета
Областна
стратегия
за
развитие
на
социалните
услуги в област
Монтана (2011 –
2015 г.)
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Проведени
5
заседания
на
Комисията
по
заетост:
1. За приемане на
предложението на
началника на
Регионалния
инспекторат по
образование –
Монтана за
Държавен план5

прием за учебната
2010/2011 година
по училища и
професии
2. За разглеждане
и
окончателно
класиране
на
подадените
документи
от
работодатели за
изплащане
на
компенсации
на
работници
и
служители
по
ПМС
№44
от
19.02.2009 г., за
които
е
установено
непълно работно
време
в
икономическите
сектори
„Индустрия”
и
„Услуги”
3.За разглеждане
и обсъждане на
Плана за действие
в изпълнение на
мерките
за
активизиране на
социалната
политика
и
възстановяване
6

на
българската
икономика до края
на месец април
2010 г., утвърден
от министъра на
труда
и
социалната
политика
4. за разглеждане
и одобрение на
подадените
до
областния
управител
на
област
Монтана
идейни
предложения
за
регионални
програми за
заетост,
разработени
в
изпълнение на чл.
31 от Закона за
насърчаване
на
заетостта,
за
внасяне
за
разглеждане
и
включване
в
Националния план
за действие по
заетостта - 2011 г.
от
Министерството
на
труда
и
социалната
7

политика
5. за
оценяване
проектите
Програма
„ОСПОЗ”

на
по

Организиране
разработването
на Областна
стратегия за
развитие на
социалните услуги
на областно ниво
с участието на
всички
заинтересовани
страни
1. Организиране
разработването и
приемането на 11
броя Анализ на
ситуацията и
потребностите от
социални услуги
във всяка община
на територията на
областта
2. Проведени 3
Областни работни
8

срещи със
заинтересованите
страни
3. Приета
Областна
стратегия за
развитие на
социалните услуги
за област
Монтана (20112015 г.)
Издадени са 3
броя заповеди на
областния
управител за
одобряване на
планове на
новообразуваните
им оти за
следните
местности:
- м. “Манчовото” в
землището на гр.
Вършец
- м. “Бърдото –
Конички дол” в
землището на с.
Долна Вереница,
общ. Монтана
- м. “Парта” в
землищата на с.
Долна Вереница
и гр. Монтана /за
9

4. Актуализация на РПЗ
на СЗР

отделни имоти в
изпълнение
на
съдебни решения/
Създадена
комисия
за
изработване
на
Областна здравна
карта и проведени
заседания
на
комисията
На 20.05.2010 г. в
Заседателната
зала на областна
администрация
Монтана
в
местността
„Расника”
е
проведено
съвместно
заседание
на
Регионалния
съвет за развитие
и
регионалния
координационен
комитет към РСР
на СЗРП. На това
заседание
Регионалният
съвет
одобри
Годишен доклад
за наблюдение на
изпълнението на
10

Регионалния план
за развитие на
Северозападен
район (2007-2013
г.)
и
прие
предложената
Годишна
индикативна
програма
за
дейността на РСР
на СЗРП през
2010 г.
На
проведено
неприсъствено
заседание
с
Протокол
№5/
15.09.2010 г. от
Петото заседание
на РСР на СЗРП е
приет
Актуализиран
документ
за
изпълнение
на
Регионалния план
за развитие за
периода 2010 –
2013 г.
На заседание на
РСР
и
РКК
проведено
на
07.12.2010г./Прото
кол №6/ е 11

обсъдена и приета
ГИП за дейността
на
РСР
през
2011г.;
Информация
за
резултатите
от
междинната
оценка
на
Националната
стратегия
за
регионално
развитие на РБ за
периода
20052015г.;Представен
е
проект на
Актуализиран
документ
за
изпълнение
на
Областна
стратегия
за
развитие
на
област
Враца
2009
–
2013
е
г.;Представен
проект
на
Актуализиран
документ
за
изпълнение
на
Областна
стратегия
за
развитие
на
област
Видин
2010 – 2013 г.;
Представяне
на
Стратегия Европа
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2020;
Кратка
информация
за
операциите
по
оперативните
програми,
съфинансирани от
фондовете на ЕС
на територията на
СЗРП.

6.Ефективен
контрол по
законосъобразно
стта на актовете
и действията на
органите на

1.Проверка на
решенията на
общинските съвети в
област Монтана и
изготвяне на заповеди за
връщане и/или

1. Проверени 152
протоколи на
Общински съвети с
1374 решения. От
тях върнати за ново
обсъждане от

1. Брой върнати
и/или оспорени
незаконосъобраз
ни решения на
общинските
съвети

1. 56 броя върнати
решения и
35 оспорени
решения

1
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местното
самоуправление
и местната
администрация

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

Областния
управител са 56
решения, а
оспорените пред АС
Монтана са 35
решения.
От оспорените,
Общинските съвети
са преразгледали
25 решения.
АС Монтана е
потвърдил 6 от
заповедите на
Областния
управител, 4
заповеди са
отменени, а 6
производства са
висящи.

2. Брой отменени
незаконосъобраз
ни актове на
кметове на
общини,
оспорени по
административен
ред.
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7.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
2 броя заседания 1.Проведени
заседания на
на ОССЕДВ
ОССЕДВ
На 05. 03. 2010г
са
обсъждани:
Проект
на
Правилника
за
устройството
и
дейноста
на
Държавнообществена
консултативна
комисия
по
етнически
и
демографските
въпроси;
Представената
информация
от
РИОКОЗ
във
връзка
с
възникналата
опосност
от
епидемия
морбили, паротит
и рубела в област
Монтана.

2

На 25. 06. 2010г.
са обсъждани:
Актуализиране на
състава
на
Областният съвет
15

за сътрудничество
по етническите и
демографските
въпроси;
Изготвяне
на
годишен план за
работата
на
съвета;
Представяне
на
новата
рамкова
програме
за
интегриране
на
ромите
в
българското
общество;
2.Изработване на план
за изпълнение на
областната рамкова
програма за
равноправноправно
интегриране на ромите
за 2010 г.

3.Отбелязване на 8
април – Международен
ден на ромите

1 бр. план за
действие за

Проведени са 3
срещи на работна
група за
изработване на
новата Областна
рамкова програма
за интегриране на
ромите в
българското
общество 2010 –
2020 г. и план за
изпълнението и.
На 8-ми април –
Международен
ден на ромите в с.
Ерден се проведе
кръглата маса, на
която взеха
16

участие:
Областния
управител на
област Монтана,
общински
съветници,
Кметове, лектори
от висши училища
в страната,
ромски студнти и
кандидат
студенти. Целта
на срещата бе да
се провокират
завършилите
средно
образовоние
ромски младежи
да продължат
своето
образование във
висшите училища.
8. Повишена
информираноста
на всички
заинтересовани
страни и
повишаване на
местния
капацитет на
бизнеса и
неправителствен
ите организации

Провеждане на
информационн
и кампании;
Предоставяне
на консултации
и информация;

Повишена
информираност
на всички
заинтересовани
страни
Изградено
партньорство
с
публични власти
на регионално и
местно ниво

Брой
реализирани
дейности

На 27,28, и 29
януари 2010 г.
представители на
областна
администрация
взеха участие в
поредица от
обучения,
организирани от
Български
икономически
форум на тема

2
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„Привличане на
чуждестранни
инвеститори” и
„Институционална
подкрепа за
чуждестранните
инвестиции”
Семинарите бяха
организирани в
рамките на проект
„Укрепване на
капацитета на
местните власти
на
Северозападния
район за
планиране за
привличане на
чуждестранни
инвеститори,
институционална
подкрепа за
инвестиции и ИТ
решения за
административни
услуги”,
финансиран от
Финансовия
механизъм на
Европейското
икономическо
пространство.
На 25 март 2010 г.
представител на
18

администрацията
взе участие в
семинар,
организиран от
БАН и насочен
към запознаване с
проектни
инициативи, които
са съфинансирани
от
Еврофондовете.
На 30 март 2010 г.
представител на
администрацията
взе участие в
семинар,
организиран от
Министерство на
икономиката,
енергетиката и
туризма на тема
„Как да
привличаме
български туристи
– представяне на
Наръчник и
информационни
материали за
туристическия
бизнес”
Семинарът беше
проведен в
рамките на проект
„Комуникационна
19

кампания за
насърчаване на
вътрешния
туризъм в
Република
България”.
Във връзка с
реалицзацията на
една от
дейностите по
проект „Укрепване
на капацитета на
местните власти
на СЗРП на
България за
привличане на
чуждестранни
инвеститори,
институционална
подкрепа за
инвестиции и ИТ
решения за
административни
услуги”,
изпълняван от
Български
икономически
форум в рамките
на Финансовия
механизъм на
ЕИП, делегация от
заместник областния
управител,
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кметове и
заместник кметове на
общини от област
Монтана посети
Осло, Норвегия в
периода 04.1209.12.2010г.,
където на мини
форум за област
Монтана бяха
представени
възможностите за
инвестиции в
област Монтана в
областта на
икономиката,
транспорта,туризм
а и културата,
бяха посетени
норвежки
регионални и
местни
организации,
клъстери като
основната идея
беше да се
повиши
информираността
за областта сред
норвежкия бизнес,
да се създадат
предпоставки и
възможности за
бъдещо
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сътрудничество и
пратньорство.

9.Подобряване
процесите по
придобиване,
стопанисване,
управление,
разпореждане
и актуване на
държавни
имоти и
движими вещи
– държавна
собственост по
реда на ЗДС и
ППЗДС

1.Издаване на АДС.
2. Провеждане на
търгове за продажба,
отдаване под наем,
упражняване правото на
ползване.
3. Сключване на
договори за наем и
продажби.
4.Разпоредителни
действия с имоти частна
Държавна собственост.
5. Отписване от актовите
книги за държавна
собственост.
6.Осъществяване на
постоянен контрол по
управление и
стопанисване на имотите
държавна собственост
7. Отговор на жалби и
сигнали на граждани,
свързани с държавна
собственост

Съкращаване
сроковете
обслужване

на Продажби
за чрез търг,
издадени
АДС,
отписвания
и продажба
на
държавна
земя – бр.

1.Издадени са 46
броя актове за
държавна
собственост.
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2. Проведени са 2
търга за отдаване
под наем на имоти
– държавна
собственост.
3. Сключени са 6
договора и един
анекс за отдаване
под наем на имоти
– държавна
собственост.
Сключен е един
договор за
продажба на имот
– частна
държавна
собственост.
4. Продаден е
един имот –
частна държавна
собственост.
5. Със заповеди
на областния
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управител от
актовите книги за
държавна
собственост са
отписани 19 броя
имота.
6. Издадена е 1
заповед за
изземване на имот
– частна
държавна
собственост и
една заповед за
отказ от отписване
на имот от
актовите книги за
държавна
собственост.
7. Отговори на
жалби и сигнали
на граждани,
свързани с
държавната
собственост – 25
броя.
10.Превенция и 1.Провеждане на 4
противодействие заседания на Областния
на корупцията
обществен съвет за
превенция и
противодействие на
корупцията.
Проведено заседание на

1.1. Приет отчет на
1. Проведени 4
общините от област броя заседания
Монтана за
на ООСППК
усвоените през 2009
г. средства.
Приет отчет на
общините за

1.1.Проведени 4
броя заседания на
ООСППК
1.2.Разгледани 22
сигнала за
корупция

1
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26.03.2010 г.
На него са разгледани и
приети отчетите на
общините от област
Монтана по Мярка 10 от
Програмата за
противодействие на
корупцията на ООСППК в
област Монтана за 2009
г. за усвоените от тях
през първото и второто
шестмесечие на 2009 г.
средства, получени от
Европейския съюз, по
програми на
Министерства и от
Междуведомствената
комисия за
възстановяване и
подпомагане към МС.
Освен това са
разгледани отчетите на
общините за
предприетите от тях
действия за изграждане
на Общински
антикорупционни съвети.
Обсъдена е и приета
Програма за
противодействие на
корупцията на ООСППК в
област Монтана за 2010
г.
Разгледани 9 жалби и
сигнали от граждани.

предприети
действия за
изграждане на
общински
антикорупционни
съвети.
Приета Програма за
противодействие на
корупцията на
ООСППК в област
Монтана за 2010 г.
Разгледани 9 жалби
и сигнали за
корупция.
1.2.Приет нов
Правилник за
организацията и
дейността на
ООСППК.
1.3. Приет отчет на
общините от област
Монтана за
усвоените през
първото полугодие
на 2010 г. средства.
Приет отчет на
общините и
териториалните
звена за постъпили
сигнали за корупция
и предприети
действия.
Разгледани и взето
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Проведено заседание на
24.09.2010 г.
На заседанието са
обсъдени предложения
за изменение на
Правилника за
организация и дейността
на ООСППК.
Отменен е стария
Правилник и е приет нов,
който по – ясно
регламентира дейността
на Съвета.
Въведена е мандатност
на Съвета,
регламентирано е
конституирането му и
начините за приемане и
освобождаване на
членове. Заседания се
провеждат веднъж на три
месеца, като при
необходимост се свикват
и извънредни такива.
Заседанията са открити,
а сигнали и жалби за
корупция се разглеждат
при закрити врата.
Регламентирана е
регистрацията,
разглеждането и
действията по сигнали и
жалби за корупция,
подадени в Съвета.
Анонимни сигнали и

решение по 8
сигнали и жалби.
1.4. Разгледани са и
е взето решение по
5 жалби и сигнали.
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жалби не се разглеждат.
Не се разглеждат
сигнали и жалби,
отнасящи се до
нарушения, извършени
преди повече от
сроковете предвидени в
АПК и НК.
Не се разглеждат
сигнали и жалби,
подадени повторно по
въпрос, по който има
решение, освен ако са
във връзка с изпълнение
на решението или се
основават на нови факти
и обстоятелства.
Регламентирани са
действията когато при
разглеждане на сигнали
и жалби за корупция се
установи, че член на
Съвета е заинтересована
страна. С цел спазване
на Закона за защита на
личните данни всички
членове са подписали
Декларация за
конфиденциалност, с
което се задължават да
не разгласяват факти и
обстоятелства, станали
им известни при
работата в Съвета.
Проведено заседание на
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29.10.2010 г.
Разгледани и са приети
отчетите на общините от
област Монтана по
Мярка 7 от Програмата
за превенция и
противодействие на
корупцията на ООСППК в
област Монтана за 2010
г. за усвоените от тях
през първото
шестмесечие на 2010 г.
средства, получени от
Европейския съюз, по
програми на
Министерства и от
Междуведомствената
комисия за
възстановяване и
подпомагане към МС.
Разгледани са и приети
отчетите на
териториалните звена и
общините за първото
шестмесечие на 2010 г.
по Мярка 3 от
Програмата за
превенция и
противодействие на
корупцията на ООСППК в
област Монтана за 2010
г. за постъпилите
сигнали за корупция и
предприетите действия.
Разгледани и е взето
27

решение по 8 сигнали и
жалби на граждани, а 2
сигнала са отложени за
следващо заседание.
Проведено заседание на
10.12.2010 г.
Разгледани 3
новопостъпили жалби и
сигнали и 2 сигнала
отложени от предишно
заседание.
В резултат на фактите и
обстоятелствата
изложени в тях и след
разглеждането им от
специално сформирана
работна група на Съвета
е предложено
прекратяване членството
в него на един от
членовете му. Проведено
е тайно гласуване и е
взето решение за
приемане
предложението за
прекратяване на
членство.
2.Подаване и
публикуване на интернет
страницата на
декларации за частни
интереси от лица,
заемащи публични
длъжности в
областна администрация
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Монтана

3.Семинар по
антикорупционни
практики за гражданска
активност и нулева
толерантност към
корупционни практики.

11.Осигуряване
на нови работни
места

1.Назначаване на
Намаляване на
регистрирани безработни нивото на
от БТ в областта
безработица в
областта

Брой осигурени
работни места от
областен
управител

1.Кандидатстване
по схема
„Развитие” по
ОПРЧР за
разкриване на 2
бр. работни места
към ОА за 2 бр.
безработни лица
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2.Разкрити 10
работни места по
Програма
„ОСПОЗ”

2.Назначаване на
младежи с висше
образование в
областната
администрация

Осигуряване на
работа за младежи
с висше
образование

Брой назначени
младежи

Кандидатстване
за
работните
места
в
областните
и
общински
администрации,
29

по Компонент 1 от
Програма „Старт
на кариерата”.
Създадена
Комисия
и
проведено
заседание
за
подбор
на
кандидати
за
работа
в
публичната
администрация на
областно
и
общинско ниво”.
Одобрени
2
заявки на работни
места.
Назначени
по
Програмата
2
младежи
на
възраст до 29 г.
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