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                                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

Отчет за изпълнение на целите за 2009 г. 
  
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИСТРА 

 
 

1 2 3 4 5 
Индикатор за изпълне-

ние 
Цели за 2009 г. Дейности Резултат 

Индикатор 
 за  
Целево 
 състояние
/заложен в н
чалото  
на  2009 г./ 

Индикатор 
за текущо 
състояние 
/ отчетен 
 в края на  
2009 г. / 

      Индикатор за самооценка
1. напълно постигната 
цел /100 %/ 
2. задоволително 
постигната цел /50 и над 50 %/
3. незадоволително 
постигната цел /под 50 %/ 

1. Въвеждане на 
механизми за гъв-
каво стимулиране 
на служителите, 
обвързани с из-
пълнението на 
целите на адми-
нистрацията, 
професионалната 
квалификация на 
служителите и  
личния принос за 
повишаване ими-
джа на институци-
ята. 

- Преглед на дей-
ностите на адми-
нистрацията  и оп-
тимизиране на ор-
ганизационната 
структура в съот-
ветствие с норма-
тивните актове и 
вътрешни правила. 
-  Обвързване на 
оценката на инди-
видуалното трудово 
изпълнение с реа-
лизацията на го-
дишните цели на 
администрацията  
- Определяне на ка-
чествени и количес-

Повишаване на 
ефективността 
на публичните 
разходи. 
Повишени мо-
тивация на 
служителите и 
имидж на инс-
титуцията. 

Длъжнос-
тни харак-
теристики 
34 
Оценки от 
атестация 
/ за 2008 г. 
всички 
служители 
са оцене-
ни с 2 “из-
пълнение-
то е над 
изисква-
нията”/ 
Актуали-
зирани 
вътрешни 

1. През 
2009 г. са 
направени 
предложе-
ния за про-
мяна на 
УПОА с цел 
промяна в 
организаци-
онната 
структура 
на админис-
трацията. 
/Промяната 
в УПОА е 
извършена 
в началото 
на 2010 г./ 

Степен на постигане на целта 
през 2009 г. – Задоволител-
но постигната цел /50 и над 
50 %/ 
През 2010 г. ще се работи за 
напълно постигане на целта. 
Промяната в нормативните 
актове през 2010 г., напр. Ус-
тройствения правилник на 
областните администрации 
/УПОА/ и др., са предпостав-
ка за успешното реализиране 
на целта. 
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твени индикатори 
за  стимулиране на 
служителите, об-
вързани с професи-
оналната  квалифи-
кация и личния при-
нос за повишаване 
имиджа на институ-
цията. 
 

правила 
за РЗ-75% 

2. Преодо-
ляване на 
формализ-
ма при го-
дишното 
оценяване 
на индиви-
дуалното 
трудово из-
пълнение – 
оценките 
през 2010 г. 
са: 2  - “2”, 2 
– “4” и 16 – 
“3” 
3.  
Актуализи-
рани са 
вътрешните 
правила за 
работна 
заплата със 
Заповед 
№12-
211/27.08.20
09 г. 
 

2. Утвърждаване 
на процедури, с 
които се регла-
ментира извърш-
ването на основ-
ните контролни 
дейности в адми-
нистрацията. 

Изготвяне на : 
- процедура за раз-
решаване, одобря-
ване и оторизиране 
- процедура за раз-
деляне на отговор-
ностите 
- система за двой-
ния подпис 

Ефективно уп-
равление на 
публичните 
средства при 
стриктно спаз-
ване на прин-
ципите за за-
коносъобраз-
ност, добро 

Няма раз-
писани 
процедури 
по конт-
ролни 
дейности 

Със Запо-
вед № РД-
12-297 
25.11.2009г. 
 е опреде-
лено длъж-
ностно лице 
за осъщест-
вяване на 

Степен на постигане на целта 
през 2009 г. – Задоволител-
но постигната цел /50 и над 
50 %/ 
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- процедура за 
предварителен кон-
трол 
- процедура за пъл-
но, вярно, точно и 
своевременно осче-
товодяване на 
всички операции 
- процедури за наб-
людение 

финансово уп-
равление и 
прозрачност 

предвари-
телен конт-
рол. 
Процедури-
те   са раз-
писани   и 
предстои 
утвържда-
ването им. 

3. Предоставяне 
на администра-
тивни услуги по 
електронен път 

1.Идентифициране 
и приоритетизиране 
на   администра-
тивните услуги, кои-
то ще се предоста-
вят по електронен 
път 
2. Привеждане на 
електронната сис-
тема за документо-
оборот в съответст-
вие на изискванията 
за предоставяне на 
е-услуги 
3.Обучение на екс-
пертите 
4.Разработване на 
правила/процедури 
за електронно пре-
доставяне на адми-
нистративни услуги 

Ефективност и 
прозрачност на 
администра-
тивното обс-
лужване. 
 
Намаляване на 
корупционния 
риск 

Не се пре-
доставят 
електрон-
ни адми-
нистра-
тивни ус-
луги 

Дейностите 
са заложени  
по проект 
„Електрон-
на област 
Силистра – 
по-добри 
условия за 
граждани-
те и бизне-
са”, договор 
А09-31-
29/12.06.200
9 г. по Опе-
ративна 
програма 
„Админист-
ративен 
капацитет” 
и предстои 
реализира-
нето им 
през 2010 г. 

Финансовото обезпечаване  
на дейностите е предпостав-
ка за пълно реализиране на 
целта през 2010 г.  
Степен на постигане на целта 
през 2009 г. – Задоволител-
но постигната цел /50 и над 
50 %/ 
 

4. Организиране 
областно изложе-
ние на производи-

1. Сформиране на 
работна група с 
представители на 

Изготвяне  
програма за 
изложението. 

До насто-
ящия мо-
мент не са 

1.На среща 
със заинте-
ресованите 

Степен на постигане на целта 
през 2009 г. – Задоволител-
но постигната цел /50 и над 
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телите от приори-
тетен отрасъл за 
икономиката в 
Област Силистра 

общините, бизнеса, 
работодателски ор-
ганизации и др. 
2. Организиране на 
изложението. 
3. Провеждане на 
кръгла маса “Пре-
дизвикателства и 
възможности за 
развитието на отра-
съла”. 
 

Избиране на 
отрасъл и тема 
на изложение-
то. 
Панаирна 
площ, участни-
ци, реклама и 
т.н. 
Изготвяне на 
дневен ред. 
Осигуряване 
на ключови 
участници, мо-
дератори и т.н. 

правени 
тематични 
техничес-
ки изло-
жения, в 
Област 
Силистра.  

страни е 
решено да 
бъде про-
менена на-
сочеността 
на изложе-
нието.  
2. На изло-
жението бя-
ха предста-
вени техни-
ка и техно-
логични ли-
нии за мал-
ки произ-
водства. 
3. Кръглата 
маса не е 
проведена 
поради не-
потвърдено 
участие на 
МЗХ и неп-
риетата към 
този момент 
Наредба за 
директните 
продажби 

50 %/ 
 

5 Изработване на 
актуален профил 
на Област Силис-
тра 

1. Набиране на ин-
формация по секто-
ри 
 
 
 
2. Публикуване на 
актуализирана ин-

Съставена ба-
за-данни за 
секторите на 
регионалното 
развитие в Об-
ласт Силистра 
 
Актуализиран 

Източник 
на ин-
формация 
за  област 
Силистра 
е Профи-
лът на об-
ластта, 

1. Инфор-
мацията по 
ресори е 
актуализи-
рана към 
30.09.2010г.  
като е архи-
вирана от 

Степен на постигане на целта 
през 2009 г. – Неадоволи-
телно постигната цел /под 
50 %/ 
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формация за Об-
ласт Силистра в 
Интернет сайта на 
областта 
3. Съставяне на 
списък от приори-
тетни за областта 
регионални и меж-
дуобщински проекти 
 

профил на об-
ластта 
 
 
 
 
 

поместен 
в Област-
ната стра-
тегия за 
развитие – 
2005-
2015г. 

съответните 
експерти. 
2. Инфор-
мацията не 
е поместена 
в интернет 
сайта на 
областта 
поради про-
мяна на 
структурата 
и съдържа-
нието му. 
Престои 
публикува-
не. 
3. Списък с 
проекти не 
е утвърден 
поради лип-
сата на ак-
туализиран 
документ за 
изпълнение 
на ОСР. 

6. Актуализация 
на Областна стра-
тегия за развитие 

1. Сформиране на 
работна група за 
актуализация 
 
2. Изработване на 
план за актуализа-
ция 
3. Актуализация на 
Областната страте-
гия за развитие 
4. Обсъждане на 

Приет от Об-
ластния съвет 
за развитие, 
стратегически 
документ 
 

Областна 
стратегия 
от 2005г. 
 
Региона-
лен план 
на СИРП 

1. Проведе-
ни 5 работ-
ни срещи за 
набиране на 
информа-
ция 
2. Изготве-
ни указания 
за  
актуализи-
ране на со-

Степен на постигане на целта 
през 2009 г. – Неадоволи-
телно постигната цел /под 
50 %/, поради липса на приет 
от РС на СЦР Актуализиран 
документ за изпълнение на 
Регионалния план на Севе-
рен централен район. 
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стратегическия до-
кумент 
5. Внасяне за одоб-
ряване на Област-
ната стратегия за 
развитие в ОСР 

циално-
икономи-
ческия 
профил на 
Областна 
стратегия за 
развитие 
Силистра 
3. Проведе-
ни разгово-
ри с отго-
ворните за 
процеса на 
актуализа-
ция на до-
кументите 
експерти от 
СЦР и 
МРРБ 
4. Проведе-
но заседа-
ние на ОСР 
за приема-
не Програ-
мата за 
РЦП  

7. Проект Хидро-
енергиен комплекс 
Силистра - Кълъ-
раш 

1. Участие в засе-
данията на работ-
ната група по Ре-
шение на МС № 
617/26.09. 
2. Координация на 
проекта на ниво об-
ластно ниво 
 

Изразяване на 
становища, 
според регио-
налните спе-
цифики на 
проекта 
 
Съгласуване 
на проекта със 
заинтересова-

Предвари-
телни 
предпро-
ектни про-
учвания 
 
 
 
Предпро-
ектни про-

1. Участие в 
заседания-
та на ра-
ботната 
група; 
2. Изразени 
становища 
относно ре-
ализацията 
на проекта 

Степен на постигане на целта 
през 2009 г. – Задоволител-
но постигната цел /50 и над 
50 %/ 
 
За 2010г. реализацията на 
идеята е заложена като при-
оритет в работата на Облас-
тна администрация   Силист-
ра. 
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ните страни учвания 3. Октомври 
2009г. съз-
дадена 
съвместна 
българо-
румънска 
работна 
група 

 
 

8. Изготвяне на 
проект по ОПАК 

Изготвяне на идея 
за проект – Ррt-
presentation 
Избор на парт-
ньор/и 
Попълване на фор-
муляр за кандидат-
стване 
Набавяне на подк-
репящи документи 
Комплектоване и 
депозиране на про-
екта. 
 

Подадено про-
ектно предло-
жение за учас-
тие в обявена-
та от управля-
ващия орган, 
процедура 

Подадено 
през 
2008г. 
Проектно  
предло-
жение на 
ОА Си-
листра ка-
то бене-
фициент 
по ОПАК с 
проект 
„Елект-
ронна об-
ласт Си-
листра ....” 

1. Изготве-
на е пре-
зентация за 
проект по 
мярка „Ад-
министра-
цията в 
подкрепа на 
бизнеса” 
2. През 
2009 не са 
стартирали 
мерки по 
ОПАК и не 
са публику-
вани пакет 
документи 
за канди-
датстване 

Степен на постигане на целта 
през 2009 г. – Неадоволи-
телно постигната цел /под 
50 %/, поради това, че през 
2009г. не са стартирали про-
цедури за подбор на проекти 
по ОПАК 
 

 


