Утвърждавам!
Кмет на община:
(И.Барзин)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Ежегодни цели на администрацията за 2013 г.
(във връзка с чл. 33а от Закона за администрацията)
Наименование на администрацията: Общинска администрация – Вълчедръм

1
Цели за 2013г.

2
Стратегичес
ки цели

3
Стратегически
документ

4
Дейности

1.Повишаване
ефективността
на Общинска
администрация
- Вълчедръм
чрез
осигуряване на
качествено,
ефективно и
прозрачно
административ
но обслужване
на гражданите
и бизнеса.

Повишаване
удовлетварен
остта на
гражданите и
бизнеса от
предоставяни
те
администрати
вни услуги.

Програма за
управление за
мандат 20112015г.

1. Повишаване на Декемв
административния ри
капацитет чрез
2013г.
повишаване на
квалификацията
на служителите.

Повишаване
знанията и
уменията на
служителите и
издигане
престижа на
администраци
ята.

2.Провеждане на
анкети и изготвяне
на анализ на
удовлетвореностт
а на гражданите и
бизнеса от

Стимулиране
взаимодействи
ето
между
институции,
гражданско

Актуализиран
Общински план
за развитие
2010-2013г.

5
Срок
/месец
през
2013 г./

6
Очакван
резултат

7
Индикатор за
изпълнение
Индикатор Индикатор
за текущо
за целево
състояние състояние
Лични
Брой
планове за
служители
обучение и
преминали
желание от през
страна на
различни
служителит форми на
е за
обучения
включване в
различни
форми на
обучения
Срок за
предоставя
не на
извършвани
те
администра

По-високо
качество
на
администра
тивното
обслужване
1

качеството на
административнот
о обслужване.

общество и
администраци
я.

тивни и
технически
услуги.

.

3. Подобряване
функционалността
на сайта на
общинската
администрация.

Осигуряване
на по-добра
информиранос
т и и по-лесна
ориентация на
желаещите да
ползват сайта
на общината.

Брой
посетители
на сайта.

Удовлетво
ряване на
изисквани
я на
потребите
лите.

4. Подновяване
ИТ оборудването
и програмните
продукти с цел
подобряване
организацията на
работните
процеси.

Подобряване
на работните
процеси за
предоставяне
на
административ
ни услуги.

Брой
предоставе
ни
администра
тивни
услуги.

Липса на
жалби за
лошо
администра
тивно
обслужване
.

Съкращаване
на сроковете
за
предоставяне
на
административ
ни услуги на
гражданите.

Срок за
предоставя
не на
извършвани
те
администра
тивни и
технически
услуги.

Намаляван
е броя на
просрочени
те
преписки.

Бързо и
качествено
изпълнение на
служебните
задължения

.
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Имена и длъжност на попълващия: Камелия Савова - Секретар на община
28.01.2013г.
гр. Вълчедръм
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