ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЪРДИЛ:
НАСУФ НАСУФ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
Цели на администрацията за 2014 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Силистра
1
Цели за 2014 г.

1. Подобряване
условията за
реализиране
приоритетите
на
правителството
на регионално
ниво. Създаване
на
предпоставки за
провеждане на
ефективна
регионална
политика на
областно и
общинско ниво.

2
Стратегически
цели
Постигане на
устойчиво
социалноикономическо
развитие
Провеждане на
ефективна
регионална
политика на
областно и
общинско ниво, за
изпълнение
действащите
стратегически и
планови документи
Намаляване на
междурегионалните
вътрешнорегионалн
ите и междуобщин-

3

4

5

Стратегически
документ

Дейности

Срок
/месец през
2014г./

Правителствена
програма „Държавност,
развитие,
справедливост“
Регионален план за
развитие на СЦР
Областна стратегия за
развитие на област
Силистра 2014-2020;

1. Осъществяване на
координация с
териториалните
структури на
централната
администрация за
провеждане политиката
за развитие на
регионално ниво

Стратегически план за
дейността на Областна
администрация
Силистра

2. Осъществяване на
координация с
общините за
провеждане политиката
за развитие на
регионално ниво
3. Участие в заседанията
на Регионалния съвет на
СЦР, за утвърждаване
интересите на Област

Януари Декември 2014
г.

Януари Декември 2014
г.

Януари 2014 –
Декември 2014

6

7
Индикатор за изпълнение

Очакван
резултат
Проведени
тематични
срещи/
кореспонц
енция с
териториал
ните
структури
на
централнат
а
администр
ация
Проведени
тематични
срещи с
представит
ели на
общините

Индикатор за
текущо
състояние
0 тематични
срещи/
преписки

0 тематични
срещи /
преписки

0 заседания

Индикатор
за целево
състояние
4
тематични
срещи
4
кореспондентски
преписки

4
тематични
срещи
10
кореспондентски
преписки
4
заседания

1

ските различия в
икономическото,
социалното и
териториалното
развитие

Силистра, при
реализация на дейности
от Регионалния план на
СЦР

Участие в
заседания
на РС на
СЦР
0 срещи

4.Координация на
дейностите по
регионално развитие с
органите на местното
самоуправление и
местната администрация

0 проекти
5 срещи
4 проекта

5. Ръководене и
подпомагане процесът
на планиране и
програмиране на
секторни стратегически
документи

Проведени
работни
срещи
Разработен
ии
реализиран
и проекти
на местите
власти и
др.,
изпълнява
щи
приоритет
ите на
Областнат
а стратегия
2014-2020

0 отчета

3 отчета

Изготвени
отчети във
връзка с
изпълнени
ето на
Областна

2

2.
Активизиране
работата на
Обществения
консултативен
съвет към
областния
управител

Постигане на
устойчиво
социалноикономическо
развитие

Правителствена
програма „Държавност,
развитие,
справедливост“

Провеждане на
заседания на
Обществения
консултативен съвет

Януари 2014 –
Декември 2014

3. Подпомагане
на бизнеса от
областта
в
рамките
на
правомощията
на
областния
управител,
съгласно
Устройствения
правилник на
областните
администрации

Постигане на
устойчиво
социалноикономическо
развитие

Правителствена
програма „Държавност,
развитие,
справедливост“

Организиране
и Януари 2014 –
провеждане на срещи с Декември 2014
фирмите по отрасли за
осигуряване
на
подкрепа с информация
за
механизмите
и
възможностите
за
насърчаване и развитие
на
конкурентоспособностт
а им.

стратегия
за
интеграция
на ромите,
областен
план за
младежта;
Областна
стратегия
за
социални
услуги
Активно
0 заседания
участие на
всички
заинтересо
вани
страни с
мнения и
становища
по значими
теми за
развитие
на
областта
Активно
0 заседания
участие на
всички
заинтересо
вани
страни с
мнения и
становища
по значими
теми за
развитие
на

4
заседания

4
заседания

3

областта

(УПОА).
4. Повишаване
информираност
та на
потенциалните
бенефициенти
за по голяма
усвояемост на
средствата по
европейски и
национални
програми и
проекти в
Област
Силистра
5. Успешна
реализация на
предстоящите
избори за
европейски
парламент

6. Координация
на действията с

Постигане на
устойчиво
социалноикономическо
развитие
Провеждане на
ефективна
регионална
политика на
областно и
общинско ниво, за
изпълнение
действащите
стратегически и
планови документи
Защита на
обществения
интерес

Осъществяване на
секторни политики

Правителствена
програма „Държавност,
развитие,
справедливост“
Регионален план за
развитие на СЦР
Областна стратегия за
развитие на област
Силистра 2014-2020

Организиране и
провеждане на
информационни
кампании по
оперативните програми
на ЕС и програми с
национално
финансиране, с
потенциалните
бенефициенти в Област
Силистра

Януари 2014 –
Декември 2014

Проведени

Изборен кодекс и
Методически указания

Осъществяване на
организационнотехническа подготовка
за провеждане на
избори за Европейски
парламент

Срок – юни
2014

Правителствена
програма „Държавност,

1. Възобновяване
дейността на Фериботен

Януари 2014 –
Декември 2014

Сформира 0
не на
технически
екип и
осъществя
ване на
организаци
оннотехническа
подготовка
за
провеждан
е на
избори за
Европейск
и
парламент
Оказано
0%
съдействие

1 екип
бр.
консултаци
ис
политическ
и сили
График на
дейностите

100%

4

ресорните
ведомства
(Министерства,
агенции,
общини) при
реализация на
значими за
областта
проекти за
осъществяване
на секторни
политики

за подобряване
транспортната,
техническа и
икономическа
инфраструктура на
територията на
област Силистра

развитие,
справедливост“
Регионален план за
развитие на СЦР
Областна стратегия за
развитие на област
Силистра 2014-2020

комплекс СилистраКълъраш

на
отговорнат
а
институци
я

2. Изграждане на
„Дунав мост III” при
Силистра - Кълъраш”.
3. Брегоукрепване чрез
изграждане на 800 метра
кейова стена по р.
Дунав.
4. Газификация на
общини от Област
Силистра. Съдействие
на Ситигаз.
5 Приключване
дейностите по
изграждане на
газопровода до
Силистра. Съдействие
на Булгартрансгаз.

7. Реализиране
на секторни
политики.

Постигане на
устойчиво
социалноикономическо
развитие и
подобряване на
бизнес климата в
област Силистра

Правителствена
програма „Държавност,
развитие,
справедливост“
Национална стратегия
за регионално развитие
Регионален план за
развитие на СЦР
Областна стратегия за

1.Работа на ВиК
асоциация - Силистра,
съгласно Закона за
водите
2. Подобряване
енергийната
ефективност и
постигане на

Януари 2014 –
Декември 2014

Ефективно
управлени
е на ВиК
системите

0
заседания

2
заседания

Изготвени
доклади за
енергийна
ефективно

0
доклада

2 бр.
доклади

5

развитие на област
Силистра 2014-2020

индивидуалните цели за
енергоспестяване на
сгради публична
държавна собственост

ст

3.Подкрепа за
засилване на социалния
диалог

Проведени
информаци
онни и
работни
срещи със
заинтересо
вани
страни

4. Осъществяване на
координация във връзка
с действието на
национални програми и
мерки за заетост и
обучение
5.Организиране и
провеждане на
заседания на ОЕСУТ

6.Организиране на
срещи и провеждане на
заседания на комисии
по въпроси от
компетенциите на
областен управител
7.Изпълнение на
проекти по национални
програми

1 бр.
заседания

Организир
ани и
проведени
заседания
на
Комисията
по заетост

4 Бр.
проведени
срещи

2 бр.
сключени
договора

1 среща
1
кореспондентска
преписка

Проведени
заседания
на ОЕСУТ,
взети
решения
Проведени
срещи и
заседания
на
комисии

6

към
областния
управител

8.Участие в национална
кампания „Да изчистим
България за 1 ден“

8. Подобряване
процесите по
управление на
имоти и
движими вещи
– държавна
собственост по
реда на ЗДС и
ППЗДС. Защита
на държавната
собственост.

Ефективно
управление на
държавната
собственост

Правителствена
програма „Държавност,
развитие,
справедливост“
ЗДС
ППЗДС
ЗС

1.Актуализиране на
Регистър имоти –
държавна собственост
на територията на
областта, които се
управляват от областния
управител.

2. Периодични
проверки и оглед на
имотите – държавна
собственост на
територията на Област
Силистра.
3.Проверка на

Януари 2014 –
Декември 2014

Сключени
договори
за проекти
по
националн
и програми
Проведени
координац
ионни
мероприят
ия между
организато
рите и
общините
1.Актуализ 0%
иран
Регистър
на имотите
– ДС на
територият
а на
областта,
които се
управляват
от
0%
областния
управител.
2.
Извършен
и проверки
и оглед на
имотите –
ДС,
0%

100%

100%

100%
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9. Подобряване
на
професионалнат
а
компетентност
на служителите
в
областна

Подобряване на
професионалната
компетентност на
служителите в
администрацията за
по-ефективно и
ефикасно
изпълнение на

Оперативна програма
„Административен
капацитет”
Приоритетна ос ІІ
„Управление на
човешките ресурси”
Подприоритет 2.2.
„Компетентна и

договорите за отдаване
под наем на имоти –
държавна собственост.

предоставе
ни за
управлени
е на
областния

4. Извършване справки
на граждани по
регистрите на ДС и
административни
услуги

3.Актуализ
ира-ни
договори
за
отдаване
под наем
на имоти –
държавна
собственос
т.

Обучение на служители
от ИПА
Обучение на служители
по английски език
Специализирано
обучение на служители

до 24.11.2014 г

до 16.08.2014 г.

4.
Извършен
и справки
и
администр
атвни
услуги по
ЗДС,
ППЗДС и
Закона за
собственос
тта
Повишен
професион
ализъм и
ефективно
ст в
дейността
на висшите
държавни

0%

100%

32 бр. обучени 121 бр.
обучени от
от ИПА
ИПА

0 бр. обучени
по английски
език

6 бр.
обучени по
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администрация задълженията.
Силистра за поефективно
и
ефикасно
изпълнение на
задълженията
им

10. Ефективни и
адекватни
мерки за
привеждане
дейността на
администрация
та в
съответствие с
нормативните
промени.

Публичната
администрация и
административните
услуги в полза на
гражданите и
бизнеса

ефективна държавна
администрация”,

Правителствена
програма „Държавност,
развитие,
справедливост“

като крайни
потребители на IBM
Lotus Notes и системен
администратор

Мерки за подобряване
на състоянието на:
1. контролната среда;
2. управление на риска;
3. контролни дейности;
4. информация и
комуникация;
5. мониторинг.

до 24.11.2014

януари –
декември 2014

служители
Повишени
компетент
ности,
професион
ални
умения и
квалифика
ция на
експертите
в областна
администр
ация
Силистра,
в сферата
на тяхната
дейност.
Увереност,
че
управленск
ите
действия
са
правилни и
ще доведат
до
постигане
на
основните
цели на
администр
ацията

0 бр. обучени
като крайни
потребители
0 бр. обучени
като системен
администратор

английски
език
24 бр.
обучени
като
крайни
потребител
и
3 бр.
обучени
като
системен
администр
атор

22 бр.
вътрешни
правила

22 бр.
актуализир
ани
вътрешни
правила
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Имена и длъжности на попълващите:
1. Лейла Слатинска, директор АПОФУС
2. Тодор Динков, директор АКРРДС
Съгласувал:
Светлана Великова, главен секретар
Дата: 28.02.2014 г.
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