ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Отчет за изпълнение на целите за 2009 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИСТРА
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Цели за 2009 г.

1. Въвеждане на
механизми за гъвкаво стимулиране
на служителите,
обвързани с изпълнението на
целите на администрацията,
професионалната
квалификация на
служителите и
личния принос за
повишаване имиджа на институцията.
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4
Дейности
Резултат
Индикатор за изпълнение
Индикатор Индикатор
за
за текущо
Целево
състояние
състояние / отчетен
/заложен в н в края на
чалото
2009 г. /
на 2009 г./
- Преглед на дейПовишаване на Длъжнос- 1. През
ностите на адмиефективността тни харак- 2009 г. са
нистрацията и опна публичните теристики направени
тимизиране на орразходи.
34
предложеганизационната
Повишени моОценки от ния за проструктура в съоттивация на
атестация мяна на
ветствие с нормаслужителите и / за 2008 г. УПОА с цел
тивните актове и
имидж на инсвсички
промяна в
вътрешни правила. титуцията.
служители организаци- Обвързване на
са оценеонната
оценката на индини с 2 “из- структура
видуалното трудово
пълнение- на админисизпълнение с реато е над
трацията.
лизацията на гоизисква/Промяната
дишните цели на
нията”/
в УПОА е
администрацията
Актуалиизвършена
- Определяне на казирани
в началото
чествени и количесвътрешни на 2010 г./

5
Индикатор за самооценка
1. напълно постигната
цел /100 %/
2. задоволително
постигната цел /50 и над 50 %/
3. незадоволително
постигната цел /под 50 %/
Степен на постигане на целта
през 2009 г. – Задоволително 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. Устройствения правилник на
областните администрации
/УПОА/ и др., са предпоставка за успешното реализиране
на целта.

1

твени индикатори
за стимулиране на
служителите, обвързани с професионалната квалификация и личния принос за повишаване
имиджа на институцията.

2. Утвърждаване
на процедури, с
които се регламентира извършването на основните контролни
дейности в администрацията.

Изготвяне на :
- процедура за разрешаване, одобряване и оторизиране
- процедура за разделяне на отговорностите
- система за двойния подпис

Ефективно управление на
публичните
средства при
стриктно спазване на принципите за законосъобразност, добро

правила
за РЗ-75%

2. Преодоляване на
формализма при годишното
оценяване
на индивидуалното
трудово изпълнение –
оценките
през 2010 г.
са: 2 - “2”, 2
– “4” и 16 –
“3”
3.
Актуализирани са
вътрешните
правила за
работна
заплата със
Заповед
№12211/27.08.20
09 г.

Няма разписани
процедури
по контролни
дейности

Със Заповед № РД12-297
25.11.2009г.
е определено длъжностно лице
за осъществяване на

Степен на постигане на целта
през 2009 г. – Задоволително постигната цел /50 и над
50 %/
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3. Предоставяне
на административни услуги по
електронен път

4. Организиране
областно изложение на производи-

- процедура за
предварителен контрол
- процедура за пълно, вярно, точно и
своевременно осчетоводяване на
всички операции
- процедури за наблюдение
1.Идентифициране
и приоритетизиране
на административните услуги, които ще се предоставят по електронен
път
2. Привеждане на
електронната система за документооборот в съответствие на изискванията
за предоставяне на
е-услуги
3.Обучение на експертите
4.Разработване на
правила/процедури
за електронно предоставяне на административни услуги
1. Сформиране на
работна група с
представители на

финансово управление и
прозрачност

Ефективност и
прозрачност на
административното обслужване.
Намаляване на
корупционния
риск

Изготвяне
програма за
изложението.

предварителен контрол.
Процедурите са разписани и
предстои
утвърждаването им.
Не се предоставят
електронни административни услуги

Дейностите
са заложени
по проект
„Електронна област
Силистра –
по-добри
условия за
гражданите и бизнеса”, договор
А09-3129/12.06.200
9 г. по Оперативна
програма
„Административен
капацитет”
и предстои
реализирането им
през 2010 г.
До насто- 1.На среща
ящия мосъс заинтемент не са ресованите

Финансовото обезпечаване
на дейностите е предпоставка за пълно реализиране на
целта през 2010 г.
Степен на постигане на целта
през 2009 г. – Задоволително постигната цел /50 и над
50 %/

Степен на постигане на целта
през 2009 г. – Задоволително постигната цел /50 и над
3

телите от приоритетен отрасъл за
икономиката в
Област Силистра

общините, бизнеса,
работодателски организации и др.
2. Организиране на
изложението.
3. Провеждане на
кръгла маса “Предизвикателства и
възможности за
развитието на отрасъла”.

Избиране на
отрасъл и тема
на изложението.
Панаирна
площ, участници, реклама и
т.н.
Изготвяне на
дневен ред.
Осигуряване
на ключови
участници, модератори и т.н.

правени
тематични
технически изложения, в
Област
Силистра.

5 Изработване на
актуален профил
на Област Силистра

1. Набиране на информация по сектори

Съставена база-данни за
секторите на
регионалното
развитие в Област Силистра

Източник
на информация
за област
Силистра
е Профилът на областта,

2. Публикуване на
актуализирана ин-

Актуализиран

страни е
решено да
бъде променена насочеността
на изложението.
2. На изложението бяха представени техника и технологични линии за малки производства.
3. Кръглата
маса не е
проведена
поради непотвърдено
участие на
МЗХ и неприетата към
този момент
Наредба за
директните
продажби
1. Информацията по
ресори е
актуализирана към
30.09.2010г.
като е архивирана от

50 %/

Степен на постигане на целта
през 2009 г. – Неадоволително постигната цел /под
50 %/
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6. Актуализация
на Областна стратегия за развитие

формация за Обпрофил на област Силистра в
ластта
Интернет сайта на
областта
3. Съставяне на
списък от приоритетни за областта
регионални и междуобщински проекти

поместен
в Областната стратегия за
развитие –
20052015г.

1. Сформиране на
работна група за
актуализация

Областна
стратегия
от 2005г.

2. Изработване на
план за актуализация
3. Актуализация на
Областната стратегия за развитие
4. Обсъждане на

Приет от Областния съвет
за развитие,
стратегически
документ

Регионален план
на СИРП

съответните
експерти.
2. Информацията не
е поместена
в интернет
сайта на
областта
поради промяна на
структурата
и съдържанието му.
Престои
публикуване.
3. Списък с
проекти не
е утвърден
поради липсата на актуализиран
документ за
изпълнение
на ОСР.
1. Проведени 5 работни срещи за
набиране на
информация
2. Изготвени указания
за
актуализиране на со-

Степен на постигане на целта
през 2009 г. – Неадоволително постигната цел /под
50 %/, поради липса на приет
от РС на СЦР Актуализиран
документ за изпълнение на
Регионалния план на Северен централен район.
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стратегическия документ
5. Внасяне за одобряване на Областната стратегия за
развитие в ОСР

7. Проект Хидроенергиен комплекс
Силистра - Кълъраш

1. Участие в заседанията на работната група по Решение на МС №
617/26.09.
2. Координация на
проекта на ниво областно ниво

Изразяване на
становища,
според регионалните специфики на
проекта
Съгласуване
на проекта със
заинтересова-

Предварителни
предпроектни проучвания

Предпроектни про-

циалноикономическия
профил на
Областна
стратегия за
развитие
Силистра
3. Проведени разговори с отговорните за
процеса на
актуализация на документите
експерти от
СЦР и
МРРБ
4. Проведено заседание на ОСР
за приемане Програмата за
РЦП
1. Участие в
заседанията на работната
група;
2. Изразени
становища
относно реализацията
на проекта

Степен на постигане на целта
през 2009 г. – Задоволително постигната цел /50 и над
50 %/
За 2010г. реализацията на
идеята е заложена като приоритет в работата на Областна администрация Силистра.
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8. Изготвяне на
проект по ОПАК

Изготвяне на идея
за проект – Ррtpresentation
Избор на партньор/и
Попълване на формуляр за кандидатстване
Набавяне на подкрепящи документи
Комплектоване и
депозиране на проекта.

ните страни

учвания

Подадено проектно предложение за участие в обявената от управляващия орган,
процедура

Подадено
през
2008г.
Проектно
предложение на
ОА Силистра като бенефициент
по ОПАК с
проект
„Електронна област Силистра ....”

3. Октомври
2009г. създадена
съвместна
българорумънска
работна
група
1. Изготвена е презентация за
проект по
мярка „Администрацията в
подкрепа на
бизнеса”
2. През
2009 не са
стартирали
мерки по
ОПАК и не
са публикувани пакет
документи
за кандидатстване

Степен на постигане на целта
през 2009 г. – Неадоволително постигната цел /под
50 %/, поради това, че през
2009г. не са стартирали процедури за подбор на проекти
по ОПАК
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