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ПЛАН ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО 2013/2014г.

№
по

ред
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Цел

Системно обучение на служителите за повишаване
квалификацията на персонала и неговата мотивация
Изготвяне и съгласуване на годишен план за провеждане на
вътрешни одити по качеството
Подготовка и провеждане на вътрешни одити по качеството

Провеждане на преглед от ръководството в изпълнение на
изискванията на СУК по стандарт 18О 9001: 2000
Допълнително обучение на служителите в Община Кричим
по дирекции, с цел опресняване на знанията по
функционирането и изискванията на СУК.
Провеждане на междинна среща по оценка на трудовото
изпълнение, консултинг между ръководителите и
оценяваните по корекции на работните планове и мястото
на СУК в тях
Разработване на анкети за оценка на удовлетвореността на
клиентите
Подготовка за сертифициране на Системата на управление
на качеството
Полагане на грижи и спазване на здравословните и
безопасни и условия на труд, стремеж към подобряване на
работната среда
Подготвяне на лични планове за обучение и провеждане на
анкета с оглед изготвяне анализ от ефективността на
проведеното обучение
Недопускане на просрочване на законовите срокове в
изпълнение на служебни преписки по административно
обслужване на физически и юридически лица;

срок

постоянен

17/11/2013Г.

15/12/13г.-16/12/2013г.
15/12/14г.-16/12/2014г.
1 6/06/20 14г.

1 2/07/20 14г.

1 5/06/ 14г.-3 1/07/20 14

04/11/2013г.

м. октомври 20 13 г.

постоянен

03/12/2013г.

постоянен

отговорник

Секретар на община Кричим, той и мениджър
по качеството
Мениджъра по качеството, вътрешните
одитори
Мениджъра по качеството, вътрешните
одитори
Кмет, мениджър по качеството, Директори на
дирекции
Мениджър по качеството,
Директори на дирекции

Директорите на дирекции

Мениджър по качеството

Кмет, Мениджър по качеството

Кмет, служители на община Кричим

Мениджър по качеството, Директорите на
дирекции

служителите на администрацията

бележки на
мениджъра
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Вътрешен анализ на ефективността от въведената СУК
последством анкета сред служителите
Преглед на протоколите за несъответствия на годишна база,
пропуски /причини за неизпълнение (ако има такива)
Ревизия на извършените промени и нововъведения от
проведения сертификационен одит
Постигане и поддържане на постоянно високо ниво на
качеството на предоставяните административни услуги на
физически и юридически лица;
Стимулиране на предложения и инициативи от служителите
на администрацията
Привличане на обществено Ашезни проекти

19/12/2014г.

19/1 2/20 14г.

05/03/20 14г.

постоянен

постоянен

постоянен

Мениджър по качеството

Мениджър по качеството

Мениджър по качеството

Кмет, МК и Директорите на дирекции

Директори на дирекции

Кмет, служителите на администрацията

Изготвил :.......//?
Секретар на община Кричим
Мениджър по качеството /

/В. Бу•човаУ

Кмет на Общин;

Дата: 31.10.2013г.


