УТВЪРЖДАВАМ:
РОСЕН БЕЛЧЕВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ МОНТАНА
/............../п/................./
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Цели на администрацията за 2018 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Монтана
1
2
3
4

Цели за 2018 г.

1.Качествено и
прозрачно
предоставяне на
административни
те услуги

Стратегическ
и цели

Стратегическ
и документ

Открито и
отговорно
управление

Стратегия за
развитие на
държавната
администрация
2014-2020г.

Дейности

5
Срок
/месец
през
2018г./
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7
Индикатор за изпълнение

Очакван
резултат

Индикатор за
текущо
състояние
1.Предоставе
на
информация
за
администрати
вните услуги

1.Предоставяне на пълна януариинформация на
декември
потенциалните
потребители за
административни услуги,
чрез поддържане на
актуален списък на
предоставяните
административни услуги
на гишето за
азминистративно
обслужване и на
интернет страницата на
ОА Монтана

1.Предоставена
пълна
информация за
административ
ните услуги в
ОА Монтана,
достъпна за
потребителите

2.Получаване обратна
януаривръзка от
декември
потребителите за тяхната

2.Повишаване
2.Анкетни
ангажираността карти на
на служителите, гишето за

Индикатор за
целево
състояние
1.Актуален
списък на
администрат
ивните
услуги,
предоставяни
от ОА
Монтана на
гишето за
администрат
ивно
обслужване и
на интернет
страницата на
ОА Монтана
2.Брой
попълнени
анкетни
1

удовлетвореност от
качеството на
административното
обслужване

2.Повишаване на
административни
я капацитет на
ОА Монтана
3.Подобряване на
дейността по
процесуално
представителство
и защита на
интересите на
държавата
4.Провеждане на
политика за
превенция и

Професионалн
о и експертно
управление

Стратегия за
Участие на служителите
развитие на
от администрацията в
държавната
обучения и семинари
администрация
2014-2020 г.

януаридекември

Защита на
обществения
интерес

ГПК и АПК

Осигуряване на
процесуално
представителство

януаридекември

Създаване на
среда на
обществена

Национална
стратегия за
превенция и

1.Провеждане на
заседания на Областния
обществен съвет за

януаридекември

обслужващи
потребителите
на
административ
ни услуги и
подобряване
качеството на
административ
ното
обслужванe
чрез отнасяне
към всички
потребители
равнопоставено
и честно и
предоставяйки
пълна и вярна
информация,
относно
извършваните
услуги
Повишаване на
знанията,
уменията и
професионална
та подготовка
на служителите
Актуална
информация за
хода на
съдебните дела

администрати
вно
обслужване и
анкета на
интернет
страницата на
администраци
ята

карти и брой
дадени
отговори на
анкетата

Служители
учасвали в
обучения и
семинари

Брой
служители
участвали в
обучения и
семинари

Периодична
справка за
хода на
съдебните
дела

Изготвена
справка

1.Укрепване на
антикорупцион
ната среда

1.Организира
ни заседания
на ООСППК

1.Проведени
заседания на
ООСППК
2

противодействие
на корупцията

5.Превенция за
предотвратяване
на бедствия на
територията на
област Монтана

нетърпимост
към
корупцията

Анализи и
оценки за
риска от
възникване на
бедствия на
територията на
Република
България и
набелязване на
превантивни
мерки за
намаляване на
неблагоприятн
ите последици
в резултат от
бедствията,
организиране и
координиране
на действията
за
предотвратяван
е или
намаляване на
последиците от
бедствия

противодейств
ие на
корупцията в
Република
България 20152020 г.

превенция и
противодействие на
корупцията (ООСППК)
2. Поддържане на
актуален регистър на
интернет страницата на
ОА Монтана за
постъпилите през 2018 г.
сигнали и жалби до
ООСППК

Стратегия за
намаляване на
риска от
бедствия

1.Поддържане на
актуален регистър на
язовирите в област
Монтана с технически
данни за тях

януаридекември

2.Актуален
регистър за
постъпилите
сигнали през
2018 г.

2.Регистър за
постъпилите
сигнали през
2018 г.

януаридекември

Предотвратяван
е или
намаляване на
последиците от
бедствия

1. Изваждане
и обобщаване
на данни от
протоколите
за обследване
на язовирните
стени и
съоръженията
към тях,
необходими
за
актуализиран
е на регистъра
на язовирите
2.Определяне
на
междуведомс
твена комисия
за извършване
на обследване
на
водостопанск
ите обекти и
изготвяне на
доклад за

Областен план
за защита при
бедствия
Стратегия за
развитие на
доброволчески
те
формирования
за защита при
бедствия,
пожари и
други
извънредни
ситуации в
Република
България 20122020 г.

2.Извършване
април обследване на
ноември
техническото и
експлоатационно
състояние и аварийното
планиране на
водностопанските обекти
(язовири, защитни диги,
хвостохранилища,
изравнителни басейни и
речни корита) на

2.Актуализир
ан регистър
на интернет
страницата на
ОА Монтана,
след взето
решение на
ООСППК по
сигналите
1.Актуализир
ан регистър
на язовирите
в област
Монтана

2.Извършени
проверки и
дадени
предписания
на
собственицит
еи
ползвателите
на
водностопанс
ки обекти по
3

територията на област
Монтана

3.Обучение на
доброволчески
формирования на
територията на област
Монтана за защита на
населението при
бедствия

състоянието
на
проверените
обекти

януари –
декември

отношение
тяхното
състояние и
изготвена
обобщена
справка за
състоянието
на обектите
3.Проведено
обучение на
представител
и на
общините и
участници в
доброволческ
и
формировани
я
1. Изнесена
презентация
пред ученици
от училищата
в гр. Монтана

3.Организира
не на
обучение на
представител
и на местната
власт и
участници в
доброволчески
формирования

6. Отбелязване на
100 години от
Първата световна
война и участието
на България в нея

Отбелязване на
100 години от
Първата
световна война

Решение на
МС №
449/2014 г. за
създаване на
Национален и
организационе
н комитет за
отбелязване на
100 г. от
Първата
световна война
Национален
план за
отбелязване на
100 г. от
Първата
световна война

1. Презентация пред
ученици от училища в
град Монтана на тема
"Излизането на България
от Първата световна
война"

април

2. Експониране на
документална изложба
на тема "Славната
бдинска дивизия",
посветена на участието
на Шеста пехотна
Бдинска дивизия в
Първата световна война

септември

1.Организирана
презентация
пред ученици за
популяризиране
на
историческите
събития при
излизането на
България от
войната
1.
Организиране
на изложба във
връзка със 100
годишнината от
Първата
световна война

1.Организира
не на
презентация

1.
Подреждане
на изложба

1.
Експонирана
изложба на
тема
"Славната
бдинска
дивизия"
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7.Публикуване в
интернет в
отворен формат
на
информационни
масиви и ресурси,
които ОА
Монтана създава
и поддържа на
основание на
нормативен акт, и
достъпът до
които е свободен
8.Осъществяване
на
ефективен
контрол
за
законосъобразно
ст върху актовете
и действията на
органите
на
местното
самоуправление и
местната
администрация

Предоставяне
на открит
достъп до
публичните
данни

Закон за
достъп до
обществена
информация

Публикуване в портала
за отворени данни на
публични регистри,

януаридекември

Осигуряване на
публичност и
достъпност до
регистрите,
създадени в
Областна
администрация
Монтана

Поддържане
на актуални
регистри

Публикуване
на актуални
регистри

Осигуряване
спазването на
законността на
територията на
областта

Областната
стратегия за
развитие на
област
Монтана 20142020 г.

1.Проверка решенията на януари –
общинските съвети в
декември
област Монтана и
изготвяне на заповеди за
връщане и/или
оспорване на
незаконосъобразните от
тях по реда и в
сроковете, определени в
ЗМСМА

Спазване на
принципите за
добро
управление и
правоприлагане
от органите на
местното
самоуправление
и местната на
територията на
област Монтана

Текущи
проверки за
законосъобраз
ност на
приетите
решения на
общинските
съвети в
област
Монтана

Брой върнати
и/ или
оспорени
решения на
общинските
съвети

Проверки за
законосъобраз
ност на
заповедите на
кметовете на
общините в
област
Монтана по
постъпили
жалби

Брой
проверени за
законосъобра
зност актове
на кметове на
общини,
оспорени по
администрат
ивен ред пред
областния
управител

2.Контрол за
законосъобразността на
актовете и действията на
кметовете на общини,
оспорени по
административен ред.
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9.Развитие и
прилагане на
подходи и
механизми за
управление на
регионалното
развитие,
провеждане на
регионални и
секторни
политики на
територията на

Провеждане на
политика за
намаляване на
междурегионалн
ите,
вътрешнорегион
алните и
междуобщински
различия в
икономическото
, социалното,
културното и

Националната
стратегия за
регионално
развитие на
Република
България за
периода
2012 – 2022 г.
Регионален
план за
развитие на

3. 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.Разглеждане на
постъпилите сигнали,
предложения, молби и
жалби от граждани и
юридически лица
относно дейността на
органите на местното
самоуправление и
териториални структури
на изпълнителната власт.

Преглед на
актове на
общинските
съвети –
наредби,
правилници.

5.Участие в комисии по
Закона за гражданската
регистрация

Проверки по
постъпили
сигнали.

1. Провеждане на
заседания на областните
съвети и комисии с цел
подобряване на
координацията между
териториалните
структури и общините за
изпълнение целите на
секторни политики на
областно ниво.

Брой
проверени
актове и брой
идентифицир
ани
незаконосъоб
разни
регулаторни
режими
Брой
разгледа ни
сигнали
и
предложения
от физически
и
юридически
лица,
извършени
проверки,
изготвени
отговори
Брой
извършени
проверки

Провеждани
заседания на
Комисията по
чл.7а от
УПОА

януаридекември

Взаимодействи Брой
е с органите на проведени
местното
заседания
самоуправление
на областно
ниво и
дефинирани
регионални,
областни и
общински
приоритети

Брой
изпълнени
решения
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област Монтана,
основани на
принципа на
партньорство

териториално
развитие

Северозападен
район
2014-2020 г

Областна
стратегия за
развитие на
област
Монтана
2014-2020 г.

2. Разработване на
Междинна оценка на
Областната стратегия за
развитие на област
Монтана 2014-2020 г.

януаридекември

Оперативни
програми
2014-2020 г.

3.Провеждане на
тематични срещи с
кметове на общини,
териториални структури
на изпълнителната власт
и заинтересованите
страни, за представяне
изпълнението на
дейности и открити
процедури по
оперативните програми
за плановия период
2014-2020 г.

януаридекември

Националната
стратегия за
младежта
2010-2020 г.

4.
Провеждане
на януариактивна политика сред март
младежите в областта с
цел
насърчаване
на
икономическата
им
активност, подобряване
на
достъпа
до
информация
и

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

Извършена
оценка на
степента на
изпълнение
на целите и
приоритетите,
заложени в
ОСР 20142020 г.,
Брой
проведени
срещи

Приета от
Областния
съвет за
развитие
Междинна
оценка на
ОСР 20142020 г.

Повишаване
качеството на
живот
и
социалното
развитие
на
младите хора в
малките
населени места

Обобщаване
на
информация
от общините
за
извършените
дейности по
изпълнението

Изготвен
Годишен
доклад за
младежта за
2017 г. за
област
Монтана и
аналитична

Брой
изпълнени
решения
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качествени услуги.

Национална
стратегия на
Република
България за
интегриране на
ромите 20122020 г.

5.Провеждане на активна
политика в сферата на
етническите и
интеграционните
въпроси на територията
на област Монтана чрез:
-повишаване на
информираността на
Областна
роми – гимназисти
стратегия на
относно възможности за
област
обучения, стажове и
Монтана за
стипендии;
интегриране на - подобряване на
ромите 2012координацията и
2020 г.
взаимодействието между
административните
структури и
неправителствените
организации за решаване
на конкретни проблеми
свързани с малцинствата.
6.Подпомагане
Закон
за провеждането на
предучилищнот държавната политика в
о и училищното областта на
образование
образованието с цел
повишаване качеството
Стратегия за
на обучението в област
развитие на
Монтана

и
селските на
райони
общинските
планове за
младежта

януаридекември

Създаване на
условия за
равноправно
интегриране на
ромите в
обществения и
икономическия
живот чрез
осигуряване на
възможности и
равен достъп до
права, блага,
стоки и услуги.

Провеждане
на
информацион
ни кампании,
заседания на
ОССЕИВ,
осъществен
мониторинг
за изпълнение
на ОС за
интегриране
на ромите

януариаприл

1. Утвърдена
Областна
стратегия за
личностно
развитие на
децата и
учениците
2018-2019 г.

1.Създаване
на областен
оперативен
екип за
разработване
и съгласуване
на
Областна

справка за
изпълнение
на
Националнат
а стратегия за
младежта
(2010-2020)
за 2018 г.
Брой
проведени
срещи,
изпълнени
решения на
ОССЕИВ
Одобрен
годишен
мониторинго
в доклад за
изпълнение
на
Стратегията

1.Приета
стратегия
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професионалн
ото
образование и
обучение в
Република
България за
периода 20152020 г.

Областна
стратегия за
развитие на
социалните
услуги в
област
Монтана за
периода 20162020 г.

стратегия за
личностно
развитие на
децата и
учениците
2018-2019 г.
2.Подобряване
на връзката на
образованието
и обучението с
потребностите
на пазара на
труда в област
Монтана

7. Оперативно
координиране на
изпълнението на
Областната стратегия,
подпомагане
провеждането на
държавната политика по
развитието на нови и
достъпни социални
услуги

януари декември

Създадени
условия за
ефективното
функциониране
на ОСРСУ

2.Проведено
заседание на
КЗ за
разглеждане и
одобрение на
подадените до
началника на
РИО Монтана
предложения
държавен
план-прием
по професии
за учебната
2018 – 2019 г.
Брой
проведени
заседания на
Комисията по
социална
политика

2.Одобрен
държавен
план-прием

Одобрен
годишен
мониторингов

доклад за
изпълнение
на
Стратегията

Създадени
условия за
ефективна
координация и
взаимодействие
на
ангажираните
субекти при
изпълнение на
политики в
9

10.Провеждане на Насърчаване на
активна политика социалното
по осигуряване на включване чрез
заетост и
интегриране на
инвестиране в
пазара на труда
човешките
на лица от
ресурси на
неравнопоставе
територията на
ни групи
област Монтана

Актуализирана
Стратегия по
заетостта на
Република
България 20132020 г.
Национален
план за
действие по
заетостта през
2018 г.
Оперативна
програма
„Развитие на
човешките
ресурси 20142020г.”

11.Осъществяван
е на наблюдение
и контрол върху
процеса
по
обновяването на
жилищните
сгради
на
територията
на

Намаляване на
енергопотребле
нието на
домакинствата,
придобиване на
нов и модерен
облик на
жилищните

Националната
програма за
енергийна
ефективност
на
многофамилни
те жилищни
сгради

1.Провеждане на
януари заседания на КЗ за
декември
разглеждане и одобрение
на предложения за
регионални програми за
заетост и за оценка и
класиране на заявления
на работодатели за
участие по схеми на ОП
„Развитие на човешките
ресурси”
2.Провеждане
на
заседания на КЗ за
обобщаване
на
информацията
за
потребностите
на
работодателите от област
Монтана
3.Активизиране
на
социалния
диалог
в
рамките на Областния
съвет по тристранно
сътрудничество
и
Областния съвет
по
условия на труд за
област Монтана
1. След възобновяване
приема на ЗИФП,
извършване на проверка
на документите за
наличие на предпоставки
за одобряване на
сградите и попълване на
контролен лист по

Януари –
декември

социалната
сфера
Развитие на
регионалния
подход при
разработването
и изпълнението
на програми за
обучение и
заетост,
съобразен с
характеристики
те на местния
трудов пазар,
местите
ресурси и
потенциал за
развитие.

Намалено
енергопотребле
ние и обновени
домове

Брой
проведени
заседания на
Комисията по
заетост

Брой
одобрени
регионални и
национални
програми
за заетост и
обучение

Брой
заседания на
комисията по
заетостта

Изготвена
обобщена
информация
до Агенцията
по заетостта

Брой
заседания на
комисиите

Брой
реализирани
решения

Проведени
заседания на
Комисията по
саниране,
проверка на
представените
документи

Брой
съгласувани
Заявления за
интерес и
финансова
помощ
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област Монтана

сгради,
осигуряване на
заетост на
проектанти и
строителни
фирми

образец.

2. Подписване на анекси
към вече сключени
договори за целево
финансиране и
подписване на нови
договори с общините и
Българска банка за
развитие, и анекси към
тях, след възобновяване
приема на ЗИФП.

Проведени
заседания на
Комисията по
саниране,
проверка на
представените
документи

Брой
подписани
договори/
анекси

3. Проверка на
референтните стойности
на обществени поръчки
и договори с външни
изпълнители.

Проведени
заседания на
Комисията по
саниране,
проверка на
представените
документи
Събиране на
информация
от общините в
областта

Брой
изготвени
контролни
листове

4. Изпращане на
ежеседмична и
ежемесечни информации
до МРРБ за напредъка по
програмата.
5. Координиране и
наблюдение на процеса
по обновяване на
жилищните сгради.

Изпращане на
общините
постъпилите
писма и
указания от
МРРБ и
извършване
на проверки
на място
11

Брой
изготвени
обобщени
иформации за
област
Монтана
Брой

12.Повишаване
качеството на
транспортните
услуги за
населението и
бизнеса и
подобряване
безопасността на
движение на
територията на
област Монтана

Подобряване
условията за
движение по
пътищата и
намаляване на
жертвите при
пътнотранспортн
и инциденти.
Повишаване
качеството на
предоставяните
транспортни
услуги.

Национална
стратегия за
подобряване
безопасността
на движението
по пътищата в
Република
България за
периода 2012 –
2020

Достъпност и
регионална
обвързаност.
13.Осъществяван
е на ефективно и
ефикасно
управление на
дейностите по
стопанисване,
управление и
разпореждане с

Управление,
Тригодишна
разпореждане, бюджетна
опазване
ипрогноза за
защита
на2018-2020 г.
държавната
собственост
на Закон за
територията на държавната
област Монтана собственост

6. Подписване на актове
и протоколи в
строителството на
сградите с ДЦФ.

Изпращане на
общините на
подписаните
актове.

Брой

7. Подписване на
протоколи по чл.12 от
сключените договори за
целево финансиране.

Изпращане на
общините на
подписаните
протоколи по
чл.12 от ДЦФ.
Брой
проведени
заседания

Брой

1.Провеждане на
заседания на Областната
комисия по безопасност
на движението по
пътищата.

януари –
декември

Повишаване
нивото на
безопасността и
сигурността по
пътищата

Брой
изпълнени
решения

2.Организиране на
мероприятия, свързани с
безопасността на
движението по
пътищата.

Повишаване
нивото на
безопасността и
сигурността по
пътищата

Проведени
мероприятия

Брой
проведени
мероприятия

3.Провеждане на
заседания на Областната
комисия по транспорт.

Подобрено
транспортно
обслужване.

Брой
проведени
заседания

Брой
изпълнени
решения

Опазване и
защита на
държавната
собственост

Назначени
комисии

Брой
извършени
проверки на
място,
изготвени
доклади

Създаване на

Проведени

Брой

1.Извършване оглед на
състоянието на имотите
държавна собственост в
управление на областния
управител
2.Разглеждане

на

януари –
декември
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имоти и вещи
държавна
собственост на
територията на
област Монтана.

съобразно
конституционн
ите и
законоустанове
ни
принципи

заявления
за
придобиване
и
разпореждане с имоти и
вещи - частна
държавна собственост и
за отдаване под наем на
имоти – частна държавна
собственост.
3.Провеждане на
процедури по
предоставяне на имотидържавна собственост на
общини и държавни
структури

4. Предприемане на
действия за прекратяване
на съсобственост с
физически и юридически
лица.
5.Издаване на
удостоверения относно
статута на имоти и на
документи от архив
«Държавна собственост»
6. Изпълнение на
дейности по
отчуждителни
процедури

условия за
прозрачност,
публичност и
конкурентност
при
управлението и
разпореждането
с имоти и вещи
държавна
собственост
Създаване на
условия за
дейността на
териториални
структури на
изпълнителната
власт и
общините

заседания на
комисията по
ДС, изготвени
протоколи

разгледани
преписки продадени
имоти,
отдадени под
наем

Брой
разгледани
преписки имоти,
предоставени
за
управление,
прехвърлени
в собственост
Подобряване
Проведени
Брой
обслужването
заседания на
разгледани
на гражданите и комисията по преписки –
бизнеса.
ДС, изготвени имоти с
протоколи
прекратена
съсобственос
т
Подобряване
Извършване
Брой
обслужването
на проверки
издадени
на ведомства,
удостоверени
гражданите и
я по
бизнеса.
обстоятелств
ени проверки
Подобряване
Проведени
Брой
обслужването
заседания на
изплатени
на гражданите и комисията за
обезщетения
бизнеса.
изплащане на
обезщетения
13

14.Повишаване
информираността
на обществото
относно ролята,
правомощията,
отговорностите
на областния
управител и
дейността на
Областна
администрация
Монтана

Осигуряване
възможности за
публичност и
прозрачност
върху
дейността на
администрация
та

Стратегия за
развитие на
държавната
администрация
2014 - 2020 г.

1.Поддържане на пряка
връзка с медиите –
печатни и електронни,
организиране на
различни медийни
събития – за отразяване
на дейността на
Областния управител.
2. Ежедневно
актуализиране на
страницата на Областна
администрация –
публикуване на новини и
снимки, отразяващи
дейността на областна
администрация.
Публикуване на новини
и във фейсбук - страница
на Областна
администрация Монтана
3. Публичност при
осъществения контрол за
законосъобразност на
решенията на
общинските съвети чрез
публикуване на
информация на Интернет
страницата на областна

януари –
декември

Прозрачност за
работа на
институцията
като цяло,
подобрена
информираност
на обществото
и улеснен
достъп да
обществена
информация

на
собственицит
е на
отчуждени
имоти,
изготвени
протоколи
Брой
публикации

Брой
публикации

Брой
публикации

Брой
публикации

Актуализация
на сайта на
ОА Монтана
на секции
„Решения на
общинските
съвети”
и „Решения

Ежемесечно
актуализиран
е на
информация

14

администрация Монтана
за върнатите и оспорени
решения и съдебните
актове по делата с
общинските съвети.

4. Поддържане в
актуално състояние на
регистрите на Интернет
страницата на областна
администрация,
предоставящи
информация
относно дейността на
дирекция АКРРДС

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

по
администрати
вни дела” и
публикуване
на
информация в
секция
„Новини”
Създаване на
условия за
прозрачност,
публичност и
конкурентност
при
провеждането
на търгове за
отдаване под
наем и
разпоредителни
действия с
имоти
държавна
собственост.

Актуализация
на сайта на
ОА Монтана
на секции
„Регистри”

Съгласувал:
инж. Иван Тодоров, главен секретар /п/
23.02.2018 г.
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Ежемесечно
актуализиран
е на
информация

