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ОБЩИНА град ДОБРИЧ


УТВЪРЖДАВАМ,
КМЕТ: /п/ Детелина Николова
							12.04.2013 г.

ПЛАН
за дейности по прозрачно и ефективно управление
(за изпълнение през 2013 - 2015 г.)

Настоящият ПЛАН за дейности по прозрачно и ефективно управление е съставен на базата на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. 
Планът е в съответствие
с принципите за добро демократично управление на местно ниво, залегнали в европейската Стратегия, 
с приоритетите и целите, поставени в Общински план за развитие 2007-2013 г. и в Програмата за управление на Община град Добрич за мандат 2011-2015 г.,
с Политиката по управление по внедрената и сертифицирана Интегрирана система за управление на качеството и околната среда по международни стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004,
а с изпълнението му се цели надграждане на досега постигнатите резултати от внедрени добри практики и подходи за осъществяване на добро управление в сътрудничество с местната общност, в духа на присъдения на Община град Добрич Етикет за иновации и добро управление (от м. май 2011 г.).

------------------------------

О Т Ч Е Т


Приоритет: Укрепване на институционалния капацитет за подобряване на управлението.
Цел: Увеличаване на местния капацитет за въздействие върху развитието на общината.
Мярка: Квалифициране на общинската администрация.
Подобряване на професионалната компетентност и капацитета на служителите от общинска администрация Добрич за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Изпълнение на проект „Повишаване на квалификацията на служителите от Община град Добрич” по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” 
Срок: м. юни 2014 г.
ОТЧЕТ: През двугодишния период Община Добрич изпълни два проекта по Оперативна програма „Административен капацитет”, с които се целеше да се повиши компетентността на служителите, да се надгради тяхната професионална квалификация и мотивираност за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията. При първия проект бяха обучени 177 служители във всички планирани обучения – 41 вида. При втория проект също бяха изпълнени заложените индикатори: проведени 213 обучения на служители - 40 вида обучения. Обученията на 86 служители/ръководители по екипна ефективност/ефективно лидерство обхванаха теми за прозрачността в работата, а подобряването на мотивацията на служителите е един от факторите за антикорупционно поведение.
Цел: Постигане на по-добро и по-ефективно обслужване на гражданите и бизнеса
Мярка:Усъвършенстване организацията на управление и работа в общинската администрация
Прилагане на 12-те принципа за добро управление на местно ниво от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. 

Надграждане и развитие на дейностите и кандидатстване за  трети път за удостояване с Етикет за иновации и добро управление на Съвета на Европа (след удостояването през 2011 г. за срок от две години и кандидатура през 2013 г.).
Срок: м. май 2015 г.
ОТЧЕТ: През 2013 г. беше подготвена и депозирана кандидатура за втората процедура по присъждане на Етикета. На годишната среща на местните власти в Албена през м. октомври 2013 г. Община Добрич бе сред 16-те общини, на които е присъден Етикет за иновации и добро управление на СЕ – с валидност до 2015 г. През м. май 2015 г., след съответната процедура, общината получи Етикет за иновации и добро управление за трети пореден двегодишен период. Доказателствата, приложени за съответствие с принципи 4. (Откритост и прозрачност), 5. (Върховенство на закона) и 6. (Етично поведение) са свидетелство за нивото на прозрачност и прилагане на антикорупционни политики.
Поддържане, развитие и усъвършенстване на сертифицираните системи за управление на качеството (ISO 9001:2008), на околната среда (ISO 14001:2004) и сигурността на информацията (ISO 27001:2005).
Провеждане на успешни одити - на Интегрираната система за управление на качеството и околната среда и на Системата за управление на сигурността на информацията;  вътрешни одити; обучения за подобряване на компетенциите.
Срок: всяка година, съгласно правилата за сертификация
ОТЧЕТ: Дейностите са изпълнени за съответните години. Спазването на стандартите, особено за управление на качеството, е свързано с прилагане и увеличаване на каналите за предоставяне на информация и търсене на обратна връзка от клиентите на общината. 
Реорганизиране на пропускателния режим в сградата на общинска администрация.
Извършване на реорганизация за подобрен пропускателен режим извън зоната за обслужване на клиенти и подобряване условията за предоставяне на информация.
Срок: м. юни 2015 г.
ОТЧЕТ: Подобрените условия за предоставяне на информация се изразяват в подновяване на електронното информационно табло в сградата на общинска администрация. Поради липса на финансиране не е изградена нова съвременна система на пропускателния режим в сградата. 
Мярка: Повишаване информираността на гражданите и прозрачността на работа на Общинската администрация и Общинския съвет
Обезпечаване на по-пълен достъп за хора с увреждания до услугите и администрацията.
Преустройство на входната част към помещенията на дирекция ГРОН с оглед изграждане на по-широка фасада и рампа; реорганизация на достъпа на клиенти в почивни и празнични дни.
Срок: м. декември 2014 г.
ОТЧЕТ: Поради липса на финансиране планираната дейност не е изпълнена.
Подобряване информираността и обслужването на гражданите и бизнеса.
Изготвяне на задание и изпълнение на договор за технологично подобрение на функционалността, дизайна и администрирането на официалния общински сайт.
Срок: м. декември 2013 г.
ОТЧЕТ: Възложеното технологично подобрение на функционалността, дизайна и администрирането на официалния общински сайт беше извършено - приключи м. октомври 2013 г. Обновеният сайт даде видимост на повече информация и спомогна за повишаване на прозрачността. През м. август 2015 г. беше възложен и разработен адаптивен (респонсив) уеб дизайн на сайта, като по този начин се даде възможност за по-улеснен достъп до информацията в сайта и през мобилни устройства. 
Цел: Подобряване достъпа и развитието на информационните и комуникационни технологии в областта на публичните услуги и услугите за бизнеса.
Мярка: Създаване на технологична инфраструктура на електронна Община.
Развитие на електронното управление съгласно изискванията на Закона за електронното управление (ЗЕУ) и поднормативната уредба към него, както и на Стратегията за електронно управление в България 2011 – 2015 г. 
Подобряване информираността и административното обслужване на гражданите и бизнеса.
Присъединяване към Единната среда за обмен на електронни документи (ЕСОЕД) и внедряване на нови Вътрешни правила за работа съгласно Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите.

Срок: м. декември 2014 г.
ОТЧЕТ: Изпълнението на дейността не е приключило поради неясноти от различен характер.

Въвеждане в действие на сертифицирани електронни услуги за ползване през сайта на Общината.
Срок: м. декември 2014 г.
ОТЧЕТ: 14 бр. сертифицирани е-услуги са разработени в края на 2015 г. Ползването на е-услуги с електронен подпис е епизодично; продължава по-широкото ползване на е-услугите, предлагани в сайта, без да се изисква квалифициран електронен подпис. Сред предлаганите (от 2004 г.) е-услуги е и възможността за подаване на сигнал за корупция, но такива сигнали не са постъпвали.

Внедряване на ПОС терминални устройства за приемане на директни плащания с дебитни и кредитни карти в звената за административно обслужване – „Местни данъци и такси” (МДТ) и Център за услуги и информация (ЦУИ); осигуряване възможност за плащане на задълженията чрез фирма-посредник с изградена широка мрежа в страната.
Срок: м. юни 2013 г.
ОТЧЕТ: Плащането чрез ПОС терминални устройства е внедрено през 2013 г. През 2014 г. е създадена възможност за плащане на местни данъци и такси във всички офиси на Изипей в страната. През 2015 г. е предоставена възможност за плащане и през ePay.bg за регистрираните потребители.

На базата на внедрения софтуерен продукт за дейностите в МДТ:
А) внедряване на модул за онлайн проверка на данъчни задължения към Общината;
Б) изграждане на изнесен офис за плащане на данъци в кв. Рилци в периоди на плащане с отстъпки, при осигурен кабелен интернет.

ОТЧЕТ: Дейността е изпълнена – от 2013 г. в сайта на общината е действаща е-услугата „Данъчни задължения”. В съответните периоди от време за гражданите от кв. Рилци е предоставяна възможност да заплащат местни данъци и такси на място.

Възлагане и внедряване на модул за онлайн справки за неданъчни задължения към Община град Добрич.
Срок: м. декември 2014 г.
ОТЧЕТ: Дейността все още не е изпълнена.
Поетапно обновяване на хардуерното оборудване и поддържане софтуерното  обезпечаване дейностите на ОА на съвременно ниво. Развитие на електронния документооборот и електронното архивиране в звената за обслужване на гражданите и бизнеса и в цялата администрация.
Доставка на ИТ техника (работни станции, скенери, принтери, Switch, Router, HDD, памети). Поддръжка на актуални АИС и  правно-информационна система. 
Срок: ежегодно
ОТЧЕТ: Дейността се изпълнява ежегодно, в зависимост от потребностите и бюджета и за надеждно изпълнение на функционалните задължения. Осигуряването на правно-информационна система създава условия за адекватно прилагане на нормативната уредба и върховенство на закона – в противовес на възможности за корупционно въздействие.
Развитие на сътрудничеството за европейско териториално сближаване, задълбочаване на партньорството и добросъседството.
Цел:Разширяване на международно сътрудничество и ефективността на  връзките с обществеността
Популяризиране и рекламиране на Добрич чрез нови / актуализирани рекламни и представителни продукти.
Изработка на електронна визитка на Община град Добрич;
Изработка на комплект картички с изгледи от Добрич.
Срок: м. декември 2013 г.

Изработка на детски пъзел с обръщение на кмета за първия учебен ден.           
Срок: м. септември 2013 г.
ОТЧЕТ: Трите дейности са изпълнени - в насока на засилване на прозрачността на администрацията и популярността на Добрич, както и за позитивно възпитателно въздействие върху подрастващите.


