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ПЛАН

за прозрачно и ефективно управление в община
Вършец

          Планът за прозрачно и ефективно управление на Община Вършец за
2009 година е приет на основание Европейската стратегия за иновации и
добро управление на местно ниво, като изцяло е съобразен с 12-те
принципа за добро и демократично управление, прокламирани в нея и
заложените в управленската програма на кмета на общината принципи и
дейности за открито и прозрачно управление.
    Планът е продължение на усилията на 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

www.varshets.bg


- работата на Кмета и Общинския съвет
     Отчитайки практиката на Община Вършец за осигуряване на открито и
прозрачно управление чрез провеждане на публични представяния на
значими за местната общност проекти, публичните обсъждания на
бюджета, възможностите за участие в работата на ОбС, активното
използване на местните медии за предоставяне на разнообразна и полезна
за гражданите информация, стремежа да подобряваме качеството на
административните услуги, ни дават основание да смятаме, че
достигнатото ниво е добра основа за реализиране на настоящия план,
разработен в рамките на проекта на НСОРБ – “Гражданите и общината
– партньори за ефективна и прозрачна местна
администрация”,финансиран по оперативна програма Административен
капацитет и Европейския социален фонд на ЕС.

ОСНОВНИ И НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ

ОСНОВНА ЦЕЛ на плана е да мобилизира усилията на администрацията
за разширяване възможностите на гражданите да ползват
конституционното си право да получават пълна информация за дейността
на местната власт и качествени публични услуги.

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ:
1. Подобряване качеството на административните услуги
2. Осигуряване на разнообразни канали за информация
3. Повишаване капацитета на администрацията за реализиране на
ефективно управление
4.Ограничаване възможностите за корупционни практики в
действията на администрацията

      1.1. Съставяне и провеждане на анкета в общината за проучване
мнението на гражданите по отношение качеството на административното
обслужване.

                        срок: 30.03.2009 г.
                                                     отг.: Екип за прозрачно и ефективно управление

Ресурси: Собствени средства
Индикатори: Обработени 120 броя анкетни

карти и извършен анализ на резултатите от нея.

1.2. Внедряване на програмни продукти за управление на процесите,
свързани с документооборота, общинската собственост, местните данъци и
такси и устройство на територията.



срок: до края на 2009 г.
  отг.: Екип за прозрачно и ефективно управление

Ресурси:  Средства от участие в проекти по
ОПАК съвместно с други общини, собствени средства.

Индикатори: Внедрени и функциониращи
програмни продукти.

1.3. Организация на административното обслужване в Община Вършец на
принципа «Едно гише».

                              срок: до края на 2009 г.
                       отг.: Екип за прозрачно и ефективно управление

Ресурси:  Средства от участие в проекти по
ОПАК съвместно с други общини, собствени средства.

Индикатори: Гражданите подават заявления за
административни услуги и получават услуга на едно гише.

    2.1. Стартиране на “горещ телефон” за връзка на гражданите с общината.
                     срок: 15.04.2009 г.

                                           отг.: Екип за прозрачно и ефективно управление
Ресурси: Собствени средства
Индикатори: Популяризиран сред местната

общност номер на «Горещата» телефонна линия, брой получени
обаждания със сигнали, мнения и препоръки.

  2.2. Публикуване на пълна информация за извършваните услуги,
необходимите документи, срокове и цени на уеб – страницата на
Общината и на специално изработени брошури за граждани.

срок: 30.03.2009 г.
                                                     отг.: Екип за прозрачно и ефективно управление

Ресурси: Собствени средства
Индикатори: Активен раздел

«Административни услуги» на уеб-сайта на Общината и изработени
брошури за ползване от гражданите.

     2.3. Публикуване на пълна информация за провеждане на обществени
поръчки, конкурси и търгове на уеб- страницата на Общината.

                                                     срок - постянен
                                                     отг.: Екип за прозрачно и ефективно управление

Ресурси: :Собствени средства
Индикатори: Активен раздел «Търгове,

конкурси и обществени поръчки» на уеб-сайта на Общината.



2.4.Публично обсъждане на проекто-бюджета за 2009 година
                        срок: до края на м. Февруари 2009 г.

                                                    отг.: Екип за прозрачно и ефективно управление
Ресурси: Собствени средства
Индикатори: Публично оповестена покана чрез

сайта на Общината и местните медии и брой получени мнения и
предложения.

     2.5. Публикуване на уеб-страницата на Общината и местния вестник
“Вършец” на приетия бюджет за 2009 г. и на отчетите за неговото
изпълнение.

срок:  до 30 дни след приемането им от ОбС
                                                      отг.: Екип за прозрачно и ефективно управление

Ресурси: Собствени средства

     3.1. Ресертифициране на общината по ISO 9001:2000.
                     срок: 20.02.2009 г.

отг.: Екип за прозрачно и ефективно управление
и Съвет по качеството.

Ресурси: Собствени средства
Индикатори: Продължен срок на действие на

сертификата за качество на Общината.

     3.2. Усъвършенстване на системата за управление на качеството в
общината,чрез актуализиране на някои от процедурите.

                                                    срок: 30.10.2009 г.
     отг. Екип за прозрачно и ефективно управление

и Съвет по качеството.
Ресурси: Собствени средства
Индикатори: Актуализирани процедури по

качеството “Процеси, свързани с клиента” и  “Административно
управление и административно обслужване” и готовност на Общината за
преминаване към изискванията на новия стандарт ISO9001:2008 .

3.3. Организиране на обучения за служителите във връзка с преминаването
към обслужване на принципа «Едно гише».

  срок: м. септември 2009 г.
отг. Екип за прозрачно и ефективно управление
Ресурси: Собствени средства
Индикатори: Обучени поне трима служители от

администрацията.



     4.1. Създаване на възможност гражданите на общината да подават
сигнали за корупция чрез сайта на Община Вършец.

                срок: края на м. февруари 2009 г.
      отг. Екип за прозрачно и ефективно управление

Ресурси: Собствени средства
Индикатори: На началната страница на уеб-сайта

е активиран достъпен бутон за подаване на сигнали за корупция.

4.2.Общинската администрация прави публично достояние чрез своята
уеб-страница свободни  сгради и терени общинска собственост,
предназначени за търговска и производствена дейност.
                                            срок: постоянен
                                            отг. Екип за прозрачно и ефективно управление

Ресурси: Собствени средства

4.3. Разработване на антикорупционна политика на Общината с ефективни
решения  за превенция и противодействие на корупцията в сътрудничество
с предсдтавители на неправителствените организации.

                   срок: м. октомври 2009 г.
                                            отг. Екип за прозрачно и ефективно управление

Ресурси: Собствени средства и капацитета на
експерти от неправителствения сектор.

Индикатори: Публично оповестена политика на
Общината за превенция и противодействие на корупцията.

     Настоящият План за прозрачно и ефективно управление в община
Вършец е утвърден от кмета на община Вършец на 23.02.2009 г. със
Заповед № 64/23.02.2009 г.


