УТВЪРЖДАВАМ: /п/
РОСЕН БЕЛЧЕВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ МОНТАНА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Цели на администрацията за 2020 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Монтана
1

2

3

Цели за 2020 г.

Стратегиче
ски цели

Стратегичес
ки документ

Открито и
отговорно
управление

Стратегия за
развитие на
държавната
администраци
я 2014-2020 г.

1.Качествено и
прозрачно
предоставяне на
административн
ите услуги

Стратегия за
развитие на
електронното
управление в
Република
България
2014-2020 г.

4

5

6

Дейности

Срок
/месец през
2020г./

Очакван
резултат

1.Предоставяне на пълна
информация на
потенциалните
потребители за
административни
услуги, чрез поддържане
на актуален списък на
предоставяните
административни услуги
в Центъра за
административно
обслужване, на интернет
страницата на ОА
Монтана и в
Административния
регистър на
Интегрираната

януаридекември
2020

7
Индикатор за изпълнение

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

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

Индикатор
за целево
състояние
1.Актуален
списък на
администрат
ивните
услуги
предоставян
и от ОА
Монтана в
Центъра за
администрат
ивно
обслужванe,
на интернет
страницата
на ОА
Монтана и в
Администра
1

информационна система
на държавната
администрация
2.Привеждане
административното
обслужване в ОА
Монтана в съответствие
с измененията на
Наредбата за
административното
обслужване
3.Получаване обратна
връзка от
потребителите за тяхната
удовлетвореност от
качеството на
административното
обслужване

тивния
регистър
февруаридекември
2020

2.Качествено
административ
но обслужване

2.Въвеждане
на стандарти
за качествено
администрати
вно
обслужване

2.Въведени
стандарти за
качествено
администрат
ивно
обслужване

януаридекември
2020

3.Повишаване
ангажираностт
а на
служителите,
обслужващи
потребителите
на
административ
ни услуги и
подобряване
качеството на
административ
ното
обслужване
чрез отнасяне
към всички
потребители
равнопоставено
и честно и
предоставяйки
пълна и вярна
информация,
относно
извършваните
услуги

3.Анкетни
карти в
Центъра за
администрати
вно
обслужване и
анкета на
интернет
страницата на
администраци
ята

3.Брой
попълнени
анкетни
карти и брой
дадени
отговори на
анкетата

2

2.Повишаване
на
административн
ия капацитет на
ОА Монтана
3.Подобряване
на дейността по
процесуално
представителств
о и защита на
интересите на
държавата
4.Провеждане на
политика за
превенция и
противодействи
е на корупцията

5.Превенция за
предотвратяване
на бедствия на

Професиона
лно и
експертно
управление

Участие на служителите
от администрацията в
обучения и семинари

януаридекември
2020

Защита на
ГПК и АПК
обществения
интерес

Осигуряване на
процесуално
представителство

януаридекември
2020

Създаване
на среда на
обществена
нетърпимост
към
корупцията

1. Поддържане на
актуален регистър на
интернет страницата на
ОА Монтана за
постъпилите през 2020 г.
сигнали и жалби до
ООСППК

2.Подаване на
декларации и
поддържане на актуален
регистър на подадените
декларации от
служителите на ОА
Монтана по чл. 35, ал. 1
от ЗПКОНПИ

Анализи и
оценки за
риска от

Стратегия за
развитие на
държавната
администраци
я 2014-2020 г.

Национална
стратегия за
превенция и
противодейст
вие на
корупцията в
Република
България
2015-2020 г.

Стратегия за
1.Поддържане на
намаляване на актуален регистър на
риска от
язовирите в област

Повишаване на
знанията,
уменията и
професионална
та подготовка
на служителите
Актуална
информация за
хода на
съдебните дела

Служители
участвали в
обучения и
семинари

Брой
служители
участвали в
обучения и
семинари

Периодична
справка за
хода на
съдебните
дела

Изготвена
справка

януаридекември
2020

1.Актуален
регистър за
постъпилите
сигнали през
2020 г.

1.Регистър за
постъпилите
сигнали през
2020 г.

15 май
2020 г. и
при
постъпване
на нов
служител
или
промяна на
обстоятелс
тва през
2020 г.
януаридекември
2020

2.Създаване на
организация за
приемане на
декларации и
актуален
регистър на
подадените
декларации

Предотвратява
не или
намаляване на

1.Актуализи
ран регистър
на интернет
страницата
на ОА
Монтана,
след взето
решение на
ООСППК по
сигналите
2. Регистър на 2.Поддържа
подадените
не и
декларации от публикуване
служителите
на интернет
на ОА
страницата
Монтана по
на ОА
чл. 35, ал. 1 от Монтана на
ЗПКОНПИ
актуален
регистър

1.
Обобщаване
на данни от

1.Актуализи
ран регистър
на язовирите
3

територията на
област Монтана

възникване
на бедствия
на
територията
на
Република
България и
набелязване
на
превантивни
мерки за
намаляване
на
неблагоприя
тните
последици в
резултат от
бедствията,
организиран
еи
координиран
е на
действията
за
предотвратя
ване или
намаляване
на
последиците
от бедствия

бедствия

Монтана с технически
данни за тях

последиците от
бедствия

Областен
план за
защита при
бедствия
Стратегия за
развитие на
доброволческ
ите
формировани
я за защита
при бедствия,
пожари и
други
извънредни
ситуации в
Република
България
2012-2020 г.

2.Извършване
април обследване на
ноември
техническото и
2020
експлоатационно
състояние и аварийното
планиране на
водностопанските
обекти на територията на
област Монтана

3. Обследване
проводимостта на речни
участъци в
извънурбанизираните
територии на област

март-май
2020

протоколите
за обследване
на язовирните
стени и
съоръженията
към тях през
2020 г.,
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
протоколи за
състоянието
на
проверените
обекти

в област
Монтана

2.Извършен
и проверки и
дадени
предписания
на
собственици
те и
ползвателит
е на
водностопан
ски обекти
по
отношение
тяхното
състояние и
изготвена
обобщена
справка за
състоянието
на обектите
3.Определяне 3.Извършен
на
о обследване
междуведомс и изготвени
твена комисия протоколи
за извършване
4

Монтана
4.Становища на
Областния управител на
област Монтана по
искания за финансиране
от МКВПМС на обекти
общинска собственост
засегнати от бедствия

6.Публикуване
на отчет за
постъпили
заявления за
достъп до
обществена
информация и за
повторно
използване на
информация от
обществения
сектор в
Областна
администрация
Монтана
7.Актуализиране
на
публикуваните в
отворен формат
набори от
данни,
създадени от ОА
Монтана
8.Осъществяван

януаридекември
2020

на обследване
на речните
участъци
4.Оглед на
засегнати от
бедствие
обекти
общинска
собственост
от комисия
назначена от
Областния
управител
Осигуряване на Изготвен
публичност
отчет за 2019
г.

4. Брой
изготвени
протоколи
на комисия
и дадени
становища
от
Областния
управител

Предоставян
е на открит
достъп до
публичните
данни

Закон за
достъп до
обществена
информация

Публикуване на отчет за февруари
постъпили заявления за
2020 г.
достъп до обществена
информация и за
повторно използване на
информация от
обществения сектор в
Областна администрация
Монтана през 2019 г.

Предоставян
е на открит
достъп до
публичните
данни

Закон за
достъп до
обществена
информация

Актуализация на
януарипубликуваните набори от декември
данни в Портала за
2020
отворени данни

Осигуряване на Актуализация
публичност
на
публикуванит
е набори от
данни,
създадени от
ОА Монтана

Актуализира
ни набори от
данни,
създадени от
ОА Монтана

Осигуряване

Областната

1. Проверка решенията

Спазване на

Брой

Януари –

Текущи

Публикуван
годишен
отчет за
2019 г.

5

е на ефективен
контрол
за
законосъобразно
ст
върху
актовете
и
действията
на
органите
на
местното
самоуправление
и
местната
администрация

спазването
на
законността
на
територията
на областта

стратегия за
развитие на
област
Монтана
2014-2020 г.

на общинските съвети в
област Монтана и
изготвяне на заповеди за
връщане и/или
оспорване на
незаконосъобразните от
тях по реда и в
сроковете, определени в
ЗМСМА
2. Контрол за
законосъобразността на
актовете и действията на
кметовете на общини,
оспорени по
административен ред.

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.

декември

принципите за
добро
управление и
правоприлаган
е от органите
на местното
самоуправлени
е и местната на
територията на
област
Монтана

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

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
законосъобр
азност
актове на
кметове на
общини,
оспорени по
администрат
ивен ред
пред
областния
управител
Брой
проверени
актове и
брой
идентифици
рани
незаконосъо
бразни
регулаторни
режими

Преглед на
актове на
общинските
съвети –
наредби,
правилници.
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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.

Провеждани
заседания на
Комисията по
чл.7а от
УПОА

5. Участие в комисии по
Закона за гражданската
регистрация

Проверки по
постъпили
сигнали.

6. Участие в комисия за
извършване на ежегодна
проверка по чл. 44, във
вр. с чл. 42, ал. 1 и 2 от
ЗСПЗЗ

Чл. 31 от
ЗАТУРБ

7. Произнасяне по
законосъобразността на
решенията на
общинските съвети за
закриване на кметства и
изпращане решенията за
обнародване в Държавен

Януари декември

Ежегодна
проверка на
протоколите
на общините
на
територията
на областта за
извършена
проверка за
спазване на
условията на
чл. 37и, ал. 4,
7 и 9 от
ЗСПЗЗ.
Публикуване в Проверени за
неофициален
законосъобраз
раздел
на ност решение,
Държавен
свързани със
вестник
закриване на
информация
кметства
със закритите

Брой
разгледа ни
сигнали
и
предложени
я
от
физически и
юридически
лица,
извършени
проверки,
изготвени
отговори
Брой
извършени
проверки
Брой
проверени
протоколи и
изготвени
писма

Издадени
заповеди за
незаконосъо
бразност,
изпратени
писма до
редакцията
7

вестник

9.Провеждане на
регионални
и
секторни
политики с цел
реализиране
приоритетите на
правителството
на територията
на
Северозападен
район и област
Монтана

Намаляване
на
междурегио
налните,
вътрешноре
гионалните
и
междуобщи
нски
различия в
икономичес
кото,
социалното,
културното
и
териториалт
от развитие

кметства
от
общини
на
територията на
област
Монтана
Легализация
Брой
на документи
постъпили
заявления

на Държавен
вестник за
обнародване

чл.3, ал. 1 от
Хагската
конвенция за
документи,
издавани от
кметовете и
общинските
администраци
и.
Националната
стратегия за
регионално
развитие на
Република
България за
периода
2012 – 2022 г.

8. Издаване на
удостоверения във
връзка с легализацията
на документи, издадени
от кметовете и
общинските
администрации

Януари декември

Брой
издадени
Апостили

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
обласно ниво.

ЯнуариДекември

Взаимодействи
е с органите на
местното
самоуправлени
е на областно
ниво и
дефинирани
регионални,
областни и
общински
приоритети

брой
проведени
заседания

Брой
изпълнени
решения

Регионален
план за
развитие на
Северозападе

Провеждане на 2 бр.
заседания на
Регионалния съвет за
развитие на

Януари –
Юни

Взаимодействи
ес
представители
на централни

Брой
проведени
заседания

Брой
изпълнени
решения
8

н район
2014-2020 г

ПМС №100
на МС за
създаване и
функционира
не на

Северозападен район под
председателството на
Областния управител на
област Монтана

ведомства,
Областните
управители на
5-те области,
органите на
местното
самоуправлени
е, гражданския
и академичния
сектор в
Северозападен
район по
дефинирани
регионални
приоритети.

Провеждане на 2 бр.
заседания на Областния
съвет за развитие

Януари Декември

Подпомагане
провеждането на
държавната политика в
областта на
образованието с цел

Януари декември

Взаймодействи
е с органите на
местното
самоуправлени
е и национално
представените
организации на
работодателите
и служителите
по дефинирани
приоритети на
областно и
общинско
ниво.
Провеждане на
срещи по ПМС
100 на МС за
обсъждане на
постигнати

Брой
проведени
заседания

Брой
изпълнени
решения

Брой
проведени
срещи. ежемесечни

Брой
изпълнени
решения
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Механизъм за
съвместна
работа на
институции
по обхващане
и включване в
образователна
та система на
деца и
ученици в
задължителна
предучилищн
а и училищна
възраст.

повишаване
посещаемостта и
качеството на
обучението в област
Монтана

резултати по
обхвата и
задържането на
деца и ученици
в задължителна
предучилищна
и училищна
възраст.

Подобряване
на връзката на
образованието
и обучението с
потребностите
на пазара на
труда в област
Монтана

Стратегия за
развитие на
професионалн
ото
образование и
обучение
в
Република
България за
периода 20152020 г.

Областна
стратегия за
развитие на
социалните
услуги в
област
Монтана за
периода 2016-

Оперативно
координиране на
изпълнението на
Областната стратегия,
подпомагане
провеждането на
държавната политика по
развитието на нови и

януари декември

Създадени
условия за
ефективна
координация и
взаимодействи
е на
ангажираните
субекти при

Проведено
заседание на
КЗ за
разглеждане и
одобрение на
подадените до
началника на
РИО Монтана
предложения
държавен
план-прием
по професии
за учебната
2020 – 2021 г.
Брой
проведени
заседания на
Комисията по
социална
политика

Одобрен
държавен
план-прием

Одобрен
годишен
мониторинг
ов доклад за
изпълнение
на
Стратегията
10

2020 г.

достъпни социални
услуги

Национална
стратегия
за хората с
увреждания
2016-2020 г.

Провеждане на
заседание на Областния
съвет за хора с
увреждания.

януари декември

Оказване подкрепа и
съдействие при
провеждането на
политиката за
интеграция на хората с
увреждания на областно
ниво в съответствие с
изискванията на
националните и
международните правни
норми.

Национална
стратегия на
Република
България за
интегриране
на ромите
2012-2020 г.
Областна
стратегия на
област
Монтана за

Провеждане на активна
политика в сферата на
етническите и
интеграционните
въпроси на територията
на област Монтана с цел
подобряване на
координацията и
взаимодействието между
административните
структури и
неправителствените

ЯнуариДекември

изпълнение на
политики в
социалната
сфера
Организиране
проучването и
анализа на
потребностите
на хората с
увреждания от
интеграция,
предложения за
повишаване на
социалната и
икономическат
а ефективност
на този процес
пред
компетентните
държавни,
общински,
обществени и
стопански
органи и
организации
Създаване на
условия за
равноправно
интегриране на
ромите в
обществения и
икономическия
живот чрез
осигуряване на
възможности и
равен достъп
до права, блага,

проведени
заседания,
подкрепени
инициативи и
работни
срещи

брой
проведени
заседания
подкрепени
инициативи
и работни
срещи

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

Брой
проведени
срещи,
изпълнени
решения на
ОССЕИВ
Одобрен
годишен
мониторинг
ов доклад за
изпълнение
на
11

10.Провеждане
на активна
политика по
осигуряване на
заетост и
инвестиране в
човешките
ресурси на
територията на
област Монтана

Насърчаване
на
социалното
включване
чрез
интегриране
на пазара на
труда на
лица от
неравнопост
авени групи

интегриране
на ромите
2012-2020 г.

организации за решаване
на конкретни проблеми
свързани с малцинствата.

Националната
програма за
енергийна
ефективност
на
многофамилн
ите жилищни
сгради

Осъществяване на
наблюдение и контрол
върху процеса по
обновяването на
жилищните сгради на
територията на област
Монтана.

Актуализиран
а Стратегия
по заетостта
на Република
България
2013-2020 г.

1.Провеждане на
януари заседания на КЗ за
декември
разглеждане и одобрение
на предложения за
регионални програми за
заетост.

Национален
план за
действие по
2.Провеждане
на
заетостта през заседания на КЗ за
2020 г.
обобщаване
на
информацията
за
Оперативна
потребностите
на
програма
работодателите от област
„Развитие на
Монтана
човешките
3.Активизиране
на
ресурси 2014- социалния
диалог
в
2020 г.”
рамките на Областния
съвет по тристранно
сътрудничество
и

стоки и услуги.

Януари –
декември

Въведени в
експлатация
енергийно
обновени
многофамилни
жилищни
сгради

Стратегията

Проведени
заседания на
Комисията по
саниране.

Изпращане на
ежеседмична
и ежемесечни
информации
до МРРБ за
напредъка по
програмата
Развитие на
брой
регионалния
проведени
подход при
заседания на
разработването Комисията по
и изпълнението заетост
на програми за
обучение и
заетост,
съобразен с
характеристики брой
те на местния
заседания на
трудов пазар,
комисията по
местите
заетостта
ресурси и
потенциал за
развитие.
2 заседания
на Областния
съвет за
тристранно
сътрудничест

Брой изготвени
протоколи,
контролни
листове,
регистри,
подписани
актове,
извършени
проверки
Брой
одобрени
регионални
и
национални
програми
за заетост и
обучение
Изготвена
обобщена
информация
до
Агенцията
по заетостта
Брой
протоколи
от
заседания,
брой взети
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Областния съвет
условия на труд
област Монтана

по
за

во – април и
октомври
2020 г.
2 заседания
на Областния
съвет по
условия на
труд – юни и
декември
2020 г.

11.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
пътнотранспорт
ни 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.

12.Осъществява
не на ефективно
и ефикасно,
стопанисване,
управление и
разпореждане на
имотите-

Управление,
Тригодишна
разпореждане, бюджетна
опазване
и прогноза за
защита
на 2018-2020 г.
държавната
собственост на
Закон за
територията на държавната

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

януари –
декември

2.Организиране на
мероприятия, свързани с
безопасността на
движението по пътищата.
3.Провеждане на заседания
на Областната комисия по
транспорт.

1.Надзор и актуване на януари –
имоти
–
държана декември
собственост, извършване
проверки и огледи на
имоти
държавна
собственост
2.Разглеждане
на

решения от
заседания,
брой новини
на сайта на
областна
администрац
ия

Повишаване
нивото на
безопасността и
сигурността по
пътищата

Брой
проведени
заседания

Брой
изпълнени
решения

Повишаване
нивото на
безопасността и
сигурността по
пътищата
Подобрено
транспортно
обслужване.

Проведени
мероприятия

Брой
проведени
мероприятия

Брой
проведени
заседания

Брой
изпълнени
решения

Опазване и
защита на
държавната
собственост

Брой
актувани
имоти,
Назначени
комисии

Създаване на

Проведени

Брой
извършени
проверки на
място,
изготвени
доклади
брой
13

държавна
област
собственост на Монтана
територията на съобразно
област Монтана конституцио
нните и
законоустан
овени
принципи

13.Повишаване
информираностт
а на обществото
относно ролята,
правомощията,
отговорностите
на областния
управител и

Осигуряване
възможност
и за
публичност
и
прозрачност
върху
дейността на

собственост

Стратегия за
развитие на
държавната
администраци
я 2014 - 2020
г.

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

условия за
прозрачност,
публичност и
конкурентност
при
управлението и
разпорежданет
о с имоти и
вещи държавна
собственост

заседания на
комисията по
ДС, изготвени
протоколи

разгледани
преписки продадени
имоти,
отдадени
под наем

Създаване на
условия за
дейността на
териториални
структури на
изпълнителнат
а власт и
общините

Проведени
заседания на
комисията по
ДС, изготвени
протоколи

4.Издаване на
удостоверения относно
статута на имоти и на
документи от архив
«Държавна собственост»

Подобряване
обслужването
на ведомства,
гражданите и
бизнеса.

Извършване
на проверки

брой
разгледани
преписки имоти,
предоставен
и за
управление,
прехвърлени
в
собственост
Брой
издадени
удостоверен
ия по
обстоятелств
ени
проверки
Брой
публикации

1.Поддържане на пряка
връзка с медиите –
печатни и електронни,
организиране на
различни медийни
събития – за отразяване
на дейността на
Областния управител.

януари –
декември

Прозрачност за Брой
работа на
публикации
институцията
като цяло,
подобрена
информираност
на обществото
и улеснен
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дейността на
Областна
администрация
Монтана

администрац
ията
2. Поддържане актуална
информация
на
страницата на Областна
администрация
Публикуване на новини
и във фейсбук страница
на
Областна
администрация Монтана

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

достъп да
обществена
информация

Брой новини,
публикации,
регистри

Брой
новини,
публикации,
регистри

Съгласувал:
инж. Иван Тодоров, главен секретар /п/
12.02.2020 г.
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