ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Цели на администрацията за 2010 г.
Наименование на администрацията: СИЛИСТРА

1
Цели за
2010 г.

2
Стратегиче
ски цели

3
Стратегически
документ

4
Дейности

1.Подобряване
качеството
на административните услуги

Подобряване на
ефективността от
действията
на
областната
и местните
администрации

Областна
стратегия
за
развитие
(Приоритет 5,
Специфична цел
1, Мярка 1)

1. Своевременно
актуализиране на
вътрешноведомственит
е документи, свързани с
административното
обслужване.
2. Системно
актуализиране на
информацията за
граждани по каналите
за достъп – киоск,
колцентър,сайт,
брошури за клиента.
3. Актуализиране на
СУК, съгласно
изискванията на новата
версия на ISO
9001:2008
4. Измерване
удовлетвореност-та на
потребителите.

Мярка 1:
Подобряване на
предоставените
услуги от
регионалната и
местните

5
Срок
/месец
през
2010
г./
II-XII

6
Очакван
резултат

Повишена
удовлетворе
ност на
потребители
те на
администрат
ивни услуги,
повишена
ефективност
на СУК и
положителе
н резултат
на
контролния
одит по ISO
9001:2008

7
Индикатор за
изпълнение
Индикатор Индикатор
за текущо за целево
състояние състояние
Неактуали
зирани
документи
и
информация на
стара
версия на
СУК
Не е
измервана
удовлетво
реността
на
потребите
лите

Актуализи
рани
документи
информация на
нова
версия на
СУК
Измерена
удовлетвореност
на
потребите
лите

1

администрации
2.Предоставяне на
услуги по
електронен
път

Развитие на
електронното
управление

Програмата на
Правителството
на европейското
развитие
на
България
(цел 44)

1.Проучване и анализ
на състоянието на
административните
структури на
територията на
областта.
2.Анализ на честотата и
необходимостта от
конкретни
административни
услуги, които да се
предлагат по
електронен път.
3.Разработване на
маршрути на
административните
услуги и въвеждането
им в системите за
документооборот и
управление на
административните
процеси.
4.Унифициране на
документите, свързани
със заявяване и
предоставяне на
административни
услуги.
5.Привеждане на
интернет страниците в

I-IX

Ефективно и
прозрачно
административно
обслужване.

Не се
предоставят
електронни
административни
услуги

Предоста
вени
електронни
административни
услуги

2

съответствие с
унифицираната визия
на държавната
администрация.
6.Надграждане и
оптимизация на
системите за
документооборот.
7.Реализация на
комплексни
административни услуги
чрез развитие на
инфраструктурата за
обмен на данни.
8.Развитие на
вътрешните
информационни
системи с цел
интегрирането им със
системите на
електронното
правителство.
9.Разработване на
софтуер с цел
публикуване в интернет
на регистрите на
общините.
10.Внедряване на
системите и
съпътстващите
обучения по
внедряване.
11.Изграждане на
модел за
3

3.Въвеждане на
механизми
за гъвкаво
стимулиране на
служителите,
обвързани
с изпълнението на
целите на
администрацията,
професион
алната
квалифика
ция на
служителите и
личния
принос за
повишаване имиджа
на институцията.

Запазване и
постепенно
повишаване
на жизнения
стандарт на
българските
граждани

Програмата на
Правителството
на европейското
развитие
на
България
(цел 14)

осъществяване на
обратна връзка с
потребителите на
административни услуги
и внедряване в
административните
структури.
II
1.Преглед на
дейностите на
администрацията и
оптимизиране на
организационната
структура в
съответствие с
нормативните актове и
вътрешни правила.
2.Обвързване на
оценката на
VI-XI
индивидуалното
трудово изпълнение с
реализацията на
годишните цели на
администрацията
3.Определяне на
IV
качествени и
количествени
индикатори за
стимулиране на
служителите, обвързани
с професионалната
квалификация и личния
принос за повишаване
имиджа на
институцията.

Повишаване
на ефективността на
публичните
разходи.
Повишенa
мотивация
на
служителите
и
имидж на
институцията.

Длъжност
ни
характери
стики 34

Работни
планове
33
Вътрешни
правила

Актуализи
рани
длъжност
ни
характери
стики –
100%
Актуализи
рани
работни
планове100%
Актуализи
рани
вътрешни
правила
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4.Създаване на подобри
възможности за
провеждане на
регионалната
политика
на
областно и
общинско
ниво.

5.Подобряване
координацията и
взаимодействието

Подобряване на
ефективността от
действията
на
областната
и местните
администрации

Областна
стратегия
за
развитие
(Приоритет 5,
Специфична цел
1, Мярка 2)

До
приключване
на
процеса
на
актуализация на
2-та
документа

3. Оказване съдействие
и консултации на
общините при
актуализация на ОПР.

АктуализиВ
перио- рани ОПР
да на
актуализация на
ОПР.

Мярка 2:
Координация на
дейностите
по
регионалното
развитие
между
местните
власти,
институции
и
организации
Национална
стратегия
за
развитие

Актуализиран РП на
СЗР и
Областна
стратегия.

1. Координиране
процесът на планиране
в Област Силистра, във
връзка със Закона за
регионално развитие.
2. Изготвяне становища,
предложения по
проектите за
актуализирани
документи.

1. Подготовка и участие Целов Заседания на ОСР,
годипостоянни комисии и
шно
тематични срещи;
2.Организиране работни
срещи с органи на

Създени подобри
условия за
реализиране на
проекти

1 проект
на
Актуализиран РП
на СЗР.
Областна
стратегия
в процес
на
подготовка на
актуализация на
документа
.

Актуализирани
два
стратегически
документа,
съобразно
Закона за
регионално
развитие,
Правилника за
прилагане
то на ЗРР.
7
Актуализи
рани ОПР.

1
заседание
на ОСР.
Актуализи
ране на
състава

4
заседания
на ОСР.
15
заседания
на
5

за
провеждане политиката на
регионално
развитие и
дейността
на
Областен
съвет за
развитие.

Оперативни
програми

централната
изпълнителна власт,
общини и ТЗ.

6.Реализиране на
секторни
политики

Оперативни
програми

1.Разработване и
реализиране на
проекти.
2.Участие при
определянето на
проекти за включване и
финансиране по
Стратегията за
развитие на дунавското
пространство.
3.Координиране
дейностите по
газификацията на
гр.Силистра.

Областна
стратегия
за
развитие

1. Оказване на
Целоинституционална
годиподкрепа за провеждане шно
информационни дни в

7.Подобряване на
международната

Подобряване на ефективността
от дей-

на
постоянни
комисии.

При
отваряне
на
мерки
през
годината

Повишена
информираност на
всички

постоянни
комисии и
тематични
срещи.
Преструктуриране
на
съществуващите
съвети и
комисии
на
областно
ниво.
Реализирани
проекти

Депозирани
проекти:
Депозиран
проект за
получаване на
техническа помощ
за проекти
свързани
с
Дунавското пространство
Проведе- Брой
ни
подадени
информа- проекти
ционни
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дейност на
администрацията
при
провеждането на
европейска
та
политика
на
страната

ствията на
областната
и местните
администра
ции

8.Привличане на
чужди
инвестиции
в региона

Подобряване на
инвестиционната
среда в
областта,
чрез
нарастване
на
вложените
инвестиции,
в т.ч. на
чуждестран
ни-те

(Приоритет 5,
Специфична цел
1, Мярка 3)

Мярка 3:

ОП ТГС
РумънияСтимулира- България
не на
трансгранични,
транснационални и
интеррегионални
партньорства за
развитие
Програмата на
Правителството
на европейското
развитие
на
България
(цел 8)
Областна
стратегия
за

Област Силистра по
Оперативна програма
ТГС;
2. Подпомагане на
заинтересовани страни
при намиране на
партньори по проекти.

1.Организиране на
срещи с посланици
2.Провеждане на
тематични бизнесделегации
3.Изготвяне на актуален
бизнес профил на
областта

заинтересо- дни.
вани страни.
Изградено
партньорство между
Български и
Румънски
публични
власти на
регионално
и местно
ниво.

Целогодишно

Съзнадена
благоприятна среда за
икономическо
развитие на
областта

Брой
съвместни
срещи и
консултации

Изявени
намерения за
съвместна
дейност
между
български
и чужди
партньори
Сключени
договори,
търговски
споразу7

9.Повишаване
капацитета
на МСП от
областта,
за
усвояване
на
средства
от
Структурните
фондове

10.Повишаване на
местния
капацитет
за
прилагане
на
дейности
по НПРСР
и ОП РСР

развитие
Подобрява- Програмата на
не на
Правибизнес
телството
средата
на евроСпецифичн пейското
а цел 2:
развитие
Подобрява- на
не на
България
капацитета (цел 10)
за
Областна
програмистратегия
ране и
за
усвояване
развитие (
на средства Приоритет
по програми 5, Специи проекти
фична цел
на ЕС
2, Мярка 1)

Превръщане на
земеделието и
рибарството в
привлекателен
бизнес

ОП „Конкурентноспособност”
Програмата на
Правителството
на европейското
развитие
на
България
(цел 24)

1. Предоставяне на
актуална информация
за възможностите за
финансиране.
2. Организиране на
информационни дни и
консултации за
усвояване на средства
от Структурните
фондове

Целогодишно

Повишен
брой МСП,
получили
консултации
и подкрепа

1. Предоставяне на
актуална информация
за възможностите за
финансиране.
2. Организиране на
информационни дни и
консултации за
усвояване на средства
от Структурните
фондове

Целогодишно

Внесени
проекти по
НПРСР.
Създадена
рибарска
група.
Създадени
МИГ

мения
Брой
подадени
проекти.
Брой
информационни
кампании.

0 Създадени
рибарска
група,
0 Създа-

Повишен
брой
внесени
проекти
по
НПРСР,
1 Създадена
рибарска
група,
8

Специфичн
а цел 2:
Подобряване на
капацитета
за
програмиране и
усвояване
на средства
по програми
и проекти
на ЕС
11.Усъвършенстване
на административния
контрол в
администрацията

дени МИГ

Областна
стратегия
за
развитие
(Приоритет 5,
Специфична цел
2, Мярка 1)

ОПАК
Контрол по
спазване на
законността,
поднормативната
уредба,
актовете на
общинските
съвети и
регулаторни
те режими

Регулярни проверки на
заповеди на Кметове,
Решения на Общински
съвети, регулаторните
режими

Целогодишно

Ефективно
прилагане
на всички
нормативни
изисквания

2 Създадени МИГ

Извършени
проверки
на всички
подлежащи на
проверка
Заповеди
на
Кметове и
Решения
на
Общински
съвети;
Брой
върнати
Решения
на
Общински
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12.Подобряване
процесите
по
придобиване,
стопанисване,
управление,
разпореждане и
актуване
на
държавни
имоти и
движими
вещи –
държавна
собственост по
реда на
ЗДС и
ППЗДС

Ефективно
управление
на
публичната
държавна
собственост
.
Усъвършенстване
управлението и
разпореждането с
недвижими
имоти
държавна
собственост

Програмата на
Правителството
на европейското
развитие
на
България
(цел 5 и
110)

Цело1.Издаване на АДС.
годи2. Провеждане на
шно
търгове за продажба,
отдаване под наем,
упражняване правото на
ползване.
3. Сключване на
договори за наем и
продажби.
4.Разпоредителни
действия с имоти
частна държавна
собственост.
5. Отписване от
актовите книги за
държавна собственост.
6. Отговор на жалби и
сигнали на граждани,
свързани с държавна
собственост.
7. Осъществяване на
постоянен контакт със
счетоводното звено на
Областна
администрация във
връзка със спазването
на финансовата

Подобрено
обслужването на
граждани.
Подобрено
разпореждане, управление и
стопанисване на
държавни
имоти и
движими
вещи –
държавна
собственост.

те съвети;
Брой
отменени
регулаторни
режими в
общините.
Продажби
чрез търг.
Издадени
АДС,
отписвания и
продажба
на
държавна
земя
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13.Ефективно и
ефикасно
функциониране на
елементите на
системата
за
финансово
управлени
е и контрол
в Областна
администр
ация

Повишаване
качеството
на
публичните
финанси

Програмата на
Правителството
на европейското
развитие
на
България
(цел 2)

дисциплина по плащане
на данъци, такси и
застраховки на имоти –
държавна собственост.
8. Изготвяне на база
данни за обекти
държавна собственост
подлежащи на ремонт.
1. Разработване на
правила и процедури за
постигане на ефективна
контролна среда.
2. Въвеждане на
контролни дейности,
ограничаващи
рисковете за постигане
на целите на
администрацията.

Постоянен

Постигнати
цели на
администра
цията

Няма
разработе
ни:
Етичен
кодекс,
вътрешни
правила
относно
ключови
контролни
дейности
и
вътрешни
правила
за
опазване
на
активите

Утвърдени:
Етичен
кодекс,
вътрешни
правила
относно
ключови
контролни
дейности
и
вътрешни
правила
за
опазване
на
активите
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