УТВЪРДИЛ:
СТОЯН БОНЕВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИСТРА
ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
В изпълнение на изискванията на чл. 33а и чл. 63 от Закона за администрацията е
изготвен настоящият доклад за дейността на областна администрация Силистра, в който
се отчита изпълнението на поставените в началото на 2015 година годишни цели и
приоритети на Областна администрация Силистра.
Изпълнението на дейностите по целите е както следва:
Провеждане на ефективна регионална политика на областно и общинско
ниво, за изпълнение действащите стратегически и планови документи:

I.












Участие на Областния управител на Област Силистра в четири заседания на
Регионалния съвет на Северен централен район в качеството му на член на РС
на СЦР;
Изготвени и изпратени в Министерски съвет на Република България са две
становища по промени, касаещи нормативната уредба в съответствие с чл. 32,
ал. 1 и ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация:
- по разработване на проект на Стратегия за децентрализация (2016-2025 г.) и
проект на Програма за изпълнението на Стратегия за децентрализация (20162019 г.);
Изготвено становище на Областен управител на област Силистра по проект на
Решение на Министерски съвет за одобряване на Целенасочена инвестиционна
програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите,
Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити
райони;
Становище по Проект на Решение на МС за одобряване на законопроект за
изменение и допълнение на ЗРР;
Становище по Проект на Решение на МС за одобряване на Доклад за
резултатите от последващата оценка на изпълнението на регионалните планове
за развитите на РП;
Становище по Проект на Решение на МС за одобряване на Доклад за
резултатите от последващата оценка на изпълнението на Регионалния план за
развитите на СЗР за периода 2007-2013 г.;
Становище относно предложение за инициирането на промяна на чл. 44 от
ЗДС, с което да се даде възможност Областният управител да се разпорежда с
недвижими имоти, с данъчна оценка над 10 000 лева по реда на чл. 44, ал. 1 и
ал. 2 от ЗДС;
Подготвени и изпратени са пет становища до председателя на
Междуведомствената комисия
за възстановяване и подпомагане към
Министерски съвет на основание чл. 13, ал. 4 от Правилника за организацията и
дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане
към Министерски съвет, за подпомагане на обекти в общините Силистра и
Тутракан;
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Проведени срещи с партньори от Румъния за разработване на проеккти по по
Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A РумънияБългария 2014-2020 г.“;
 Изпълнение на ангажиментите на администрацията по реализиране на
Национална програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради - Изготвяне на документи и водене на кореспонденция с МРРБ, ББР и
общините от област Силистра;
 Изготвен отчет за изпълнение на плана по енергийна ефективност за 2014 г.
- Изготвен План по енергийна ефективност за 2015 г.;
- Изготвен доклад относно изпълнението на дългосрочните и краткосрочни
програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми
източници и биогорива в общините на територията на област Силистра;
 Оказано е съдействие на МРРБ за реализация на проект „Реформа в отрасъл
ВиК“: Предоставено помещение. Започната дейност на Асоциацията по ВиК;

II.










III.





Изпълнение правомощията на областния управител за гарантиране
законосъобразността на актовете на кметовете на общини и решенията на
общинските съвети:
Проверени 100 % от постъпилите протоколи и материали към тях от заседания
на седемте общински съвети на територията на областта;
Изготвени 11 бр. заповеди за връщане на 24 бр. незаконосъобразни решения за
ново разглеждане от общинските съвети;
Дадени становища по всички жалби и сигнали във връзка с осъществяването на
контрола по законосъобразност върху решенията на общинските съвети;
100% проследяване на измененията в нормативната уредба на РБ;
Съхраняване на 100 % от постъпилите протоколи от заседанията на общинските
съвети на територията на Област Силистра;
Съхраняване на подзаконовите нормативни актове приети от общинските
съвети;
Изготвено едно становище по възражение против решение на общински съвет;
Извършена работа по организационно-техническата подготовка на
произведените на 25.10.2015 г. местни избори за общински съветници и
кметове и национален референдум.

Усъвършенстване и развитие на сектор „Отбрана и сигурност. Управление
при кризи.“
Координиране на дейността на общините от област Силистра за предприемане
на превантивни мерки за тежки зимни условия през зимен период 2014 - 2015 г.
и зимен период 2015 - 2016 г. и организиране на работни срещи на Областния
щаб за защита при бедствия и Областния съвет за сигурност на област
Силистра.
Организирани и проведени заседания на Областния щаб за изпълнение на
Областния план за защита при бедствия на област Силистра и на Областния
съвет за сигурност на област Силистра.
Изготвен актуализиран План за защита при бедствия на област Силистра.
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IV.



Назначена комисия за огледи и изготвяне на становища на ОУ до МКВПМС,
относно целесъобразност на искане за отпускане на целеви средства от
МКВПМС, за неотложни аварийно-възстановителни работи по сигнали за
бедствия от общините от област Силистра.
Проведени срещи и заседания на работни групи за разработване на Програма за
поетапно изграждане на самостоятелно действащи доброволни формирования
на територията на общините в районите с ниска интензивност на произшествия.
Организиране и провеждане на срещи с представители на РД ПБЗН, относно
разясняване на промени в нормативната уредба, касаеща борбата с бедствията.
Изготвен Регистър на хидротехническите съоръжения на територията на област
Силистра и Регистър на потенциално опасните язовири на територията на
област Силистра
Координиране дейността на общините и водене на кореспонденция с МРРБ,
във връзка с кандидатстване за отпускане на средства по линия на фонд
„Солидарност“ на ЕС.
Изготвен „Доклад за дейността по защита при бедствия на област Силистра за
2014 г.“
Организиране и извършване на пролетни и есенни проверки на ПОВО на
територията на област Силистра, изготвени доклади за констатациите от
проверките, до Областен управител и МВР.
Организиране и координиране на дейността по противопожарна защита в
Областна администрация.
Водене на коренспонденция с Окръжна прокуратура, относно предоставяне на
информация от Областен управител за задълженията му по Закона за защита
при бедствия и Закона за водите.
Водене на кореспонденция с МВР, относно предприети мерки за намаляване на
риска от пожари в земеделските територии на област Силистра.
Във връзка с подаден сигнал за наводнен пътен участък на пътя ПаисиевоКитанчево и наводнени земеделски земи в с. Паисиево, е назначена комисия,
извърши оглед на наводнения участък. В следствие на което кмета на Община
Дулово е предприел мерки за справяне с проблема – проведени са срещи със
собственици на строителна техника, която може да работи при тежки условия и
предстои да бъде прокопан отвеждащ канал от източната страна на пътя, с цел
осигуряване на проходимост на водата без да залива пътното платно. Общината
ще търси начини за финансиране за трайно решаване на проблема.
Ефективна координация на действията с ресорните ведомства
(Министерства, агенции, общини) при реализация на значими за областта
проекти за осъществяване на секторни политики
През отчетния период бяха проведени две заседания на Комисията по заетост
към Областния съвет за развитие по 2 основни въпроса:
- Разглеждане, обсъждане и приемане на решение за одобряване на 60 работни
места по НП „Подкрепа за заетост с работодател – областен управител на
Област Силистра;
- За утвърждаване учебния план прием през 2015-2016 г. в училищата от
област Силистра.
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V.

-

-

-

-

-

-

Реализиране на значими за областта секторни политики, в унисон с
националните, регионалните и местни приоритети:
 ЗЕМЕДЕЛИЕ:
Проведени работни срещи с пчеларите от област Силистра по въпроси касаещи
опазване на пчелните семейства.
Проведени заседания на постоянна действаща комисия, съставена на основание
чл. 45, ал. 5 от ППЗСПЗЗ.
Работна среща „Възможности за разработване на интегрирана и многосекторна
Стратегия за местно развитие по подхода водено от общностите местно
развитие на територията на населените места, част от Община Силистра“.
Проведена учредителна среща за създаване на Консултативен съвет по
животновъдство във връзка с чл. 3 от Закона за Животновъдството.
Сформирана мобилна група с цел осъществяване на контрол при реализиране
на реколтата от трайни насаждения и земеделска продукция на територията на
област Силистра; реализиране на дейности в пунктовете за изкупуване и
съхранение на мляко; реализиране на дейности от земеделски производители,
млекопреработватели и месопреработватели; реализиране на дейности от
търговски обекти в т. ч. хранителни магазини, складове за търговия на едро и
дребно и всички останали извършващи търговска дейност.
 ТРАНСПОРТ
През 2015 с участието на областния управител на област Силистра и на
експертен екип от Областна администрация Силистра в гара Горна Оряховица е
проведено съвещание за разглеждане на проект на график за движение на
влаковете за 2015. На срещата отново беше защитен кушет вагона в състава на
бързите влакове /БВ/ №№ 9646/2626 и 382/9647, Силистра - София – Силистра
и се поиска включване на спален вагон в състава на горепосочените влакове.
Проведени са три заседания на Областната комисия по транспорт. Обсъдени са
проблеми, свързани с транспортното обслужване на населението на областта.
Актуализира се Областната транспортна схема.
 ОКОЛНА СРЕДА
Организирана и проведена работна среща с екипа на инициативата „Да
изчистим България заедно“ - „БТВ Медиа груп“ ЕАД и общините от областта.
Създадена организация по създаване на общинските планове за почистване за
периода от 10.05.2015 г. до 27.06.2015 г.
Организиране, провеждане и отчитане резултатите от действията по
инициативата „Да изчистим България заедно“ на „БТВ Медиа груп“ ЕАД.
Резултат - област Силистра е първа по брой доброволци взели участие в
кампанията през 2015 г.
Оказано съдействие във връзка с инициатива на МЗХ и ИАГ за опазване на
българската гора и природа.
Оказана подкрепа на Национална кампания на МОСВ и ПУДООС „За чиста
околна среда“ – 2015 година.
Изпълнени дейности по обявяване на защитена зона за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна: „Остров Чайка“ и „Боблата“.
Оказана подкрепа на инициатива на Областна администрация Разград за
изменение и допълнение на Закона за водите.
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-

-

-

-

Оказано съдействие на Община Главиница във връзка с наложила се
необходимост от отсичане на опасни дървета в имот ПДС, намиращ се на
територията на пристанището на с. Малък Преславец.
Съдействие за разрешаване на проблеми, произтичащи от преминаваща през
землището на с. Белица р. Царцар, във връзка с постъпило писмо от кмета на с.
Белица. Все още няма получени становища от Министъра на земеделието и
храните и Председателя на междуведомствената комисия за подпомагане и
възстановяване към Министерски съвет. Във връзка с получен отговор от
Министъра на околната среда и водите беше осигурено извършването на оглед
от строителен инженер по ХМС с пълна проектантска правоспособност, който
направи обзор на необходимите дейности и средства. Изпратено е писмо до
Министерски съвет за необходимостта от предоставяне на нужните средства по
бюджета на Областна администрация Силистра за изготвянето на идеен проект.
 TУРИЗЪМ
Оказано съдействие на Министерството на туризма във връзка със събирането и
обобщаването на информация относно плануваните събития в областта на
туризма за 2015 г. на територията на област Силистра.
Оказвана подкрепа и осъществена координация между общините и МТ във
връзка с изготвянето на пакет рекламни материали за Дунавския регион.
Подготвен материал, който да бъде включен в рекламните материали. Оказано
съдействие на екипа на FPDD във връзка с достъпа и заснемането на обектите в
област Силистра. Вече е готов Пътеводителят „Българският Дунав“, както и
шест тематични брошури, в които са включени обекти от нашата област, с цел
популяризиране на областта ни като туристическа дестинация.
Изготвена информация съвместно с общините от областта, за необходимостта
от поставяне на указателни табели за туристически атракции във връзка със
създаването на регистър на туристическите атракции от Министерството на
туризма.
 КУЛТУРА

-

-

-

Изготвен е Календар на културно-историческите събития и прояви в Област
Силистра за 2016 г.
Организация и провеждане на регионален етап за участие във фолклорния
събор „Копривщица 2015“.
Организиране на участието на представителите от регион Силистра на XI
Национален събор на българското народно творчество Копривщица 2015 г.
Изготвено предложение на Област Силистра за присъждане на Годишна
държавна награда „Св. Паисий Хилендарски“ за 2015 г.
 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Проведено заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие
за утвърждаване на учебен план-прием 2015-2016 г.
Проведена среща за обсъждане на споразумение по „Националния план за
изпълнение на европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.“.
Съдействие за участие на студенти от Русенски университет „Ангел Кънчев“ в
Международната общодобруджанска научна конференция в гр. Добрич;
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-

Организирани работни срещи във връзка с реализиране на инициатива
Енциклопедия „Силистра и Силистренска област“;
Организирани работна среща с представители на Регионален инспекторат по
образованието Силистра на тема: „Запознаване с аспектите на новия Закон за
предучилищното и училищното образование“.
 ЕТНИЧЕСКИ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ

-

-

Координиране на процеса по изготвяне на Общинските планове за действие
2014-2020 г. за изпълнение на Стратегията на област Силистра за интегриране
на ромите (2012-2020 г.).
Изготвена и предоставена в Националния съвет за сътрудничество по
етническите и
интеграционните въпроси справка за актуализиране на
Общинските планове за интегриране на ромите за периода 2014-2020 г. в
изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите (2012-2020).
 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

-

-

Изготвена и предоставена в Министерство на здравеопазването справка за
номинираните представители от общините в област Силистра за участие в
комисията по изработването на Областна здравна карта;
Подготовка и участие в заседания на комисията по изработване на Областна
здравна карта;
Изготвена и предоставена в МЗ, Областна здравна карта на област Силистра.
 СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, МАЛКИ И СРЕДНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

-

Разработена и приета от областен съвет за развитие Областна стратегия за
развитие на социалните услуги в област Силистра за периода 2016-2020 г.

-

За периода Областна администрация Силистра работи по следните национални
програми и инициативи за заетост:

Регионална програма за заетост
Осигурена трудова заетост на 10 лица по Регионална програма за заетост за срок от
6 месеца;
Национална програма „Подкрепа за заетост“
Наети 60 лица от общините Кайнарджа, Дулово, Главиница,Тутракан за период от
4 месеца юли – октомври 2015г.
По програма „Старт на кариерата-2014 г.“
Областна администрация даде шанс на трима младежи до 29 години със завършено
висше образование да започнат работа за срок от 9 месеца в публичната
администрация. Така те получават шанс да придобият опит и трудов стаж по
придобитата от висшето образование специалност.
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 УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА:
-

-

VI.

-

-

-

VII.













Уведомление до общините на територията на област Силистра за Указанията от
МРРБ за реда и необходимите документи за издаване на предварителни
разрешения по реда на чл. 96, ал. 4 от Закона за устройство на територията.
Уведомление до общините на територията на област Силистра за Указанията от
МРРБ за действията и отговорностите на териториалните органи на
изпълнителната власт при бедствени и аварийни ситуации, предизвикани от
неблагоприятни геодинамични процеси.
Развитие на трансграничното сътрудничество между България и Румъния
и ефективно използване възможностите на Програмата за трансгранично
сътрудничество „Интеррег Румъния - България 2014 -2020 г. “
Проведени срещи с партньори от Румъния за разработване на проеккти по
Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A РумънияБългария 2014-2020 г.“;
Участие в работни срещи по проект „Подобряване на управлението на
извънредни ситуации в трансграничния регион“ по Оперативна програма
„Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.“;
Участие на Областна администрация Силистра в качеството на партньор три
проекти предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество
„INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“
Подобряване процесите по управление на имоти и движими вещи –
държавна собственост по реда на ЗДС и ППЗДС. Защита на държавната
собственост.
Съставени Актове за държавна собственост – 55 броя;
Издадени са 57 броя заповеди за деактуване на имоти, държавна собственост и
45 удостоверения за деактуване на имоти, държавна собственост;
Издавани удостоверения за наличие или липса на актове за държавна
собственост;
Издавани удостоверения за наличие или липса на реституционни претенции за
имоти държавна собственост;
Извършени са 335 обстоятелствени проверки по молби-декларации на
граждани;
Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от
интерес на физически и юридически лица от архива на „Държавна
собственост“;
Систематизирана и предоставена информация за първото и второ шестмесечие
на 2015 г. съгласно постановление от 22.05.08 г. на Окръжна прокуратура за
издадените Административни актове на областен управител и приложенията
към тях.
Изготвяне на ежемесечна справка за промените в имотите държавна
собственост предоставени за управление и под наем в Силистренска област.
Ежемесечно засичане на електромерите и водомерите на ползвателите в
сградата по ул. „Хр.Смирненски“ № 2, предоставена на държавни ведомства.
Изготвяне на ежемесечна справка за консумативните разходи на ползвателите в
сградата по ул. „Хр.Смирненски“ № 2.
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VIII.

Изготвяне на ежемесечна справка във връзка с отчитането на плащанията за
месеца на наеми и консумативни разходи.
Изготвени и проведени четири процедура за продажба на държавни имоти чрез
търг (Правен анализ, Заповеди за обявяване на търговете, Обяви в един
национален ежедневник и един местен, изготвяне на тръжни документации,
протоколи от проведените търгове, Заповеди за определени купувачи,
Поддържане на регистрите на сайта на Областна администрация Силистра,
Главни регистри на имоти – частна и публична държавна собственост и
регистър на продадените имоти – частна държавна собственост.
Предоставяне на копия от новосъставените актове за всички имоти - държавна
собственост и актове за поправка на актове за имоти - държавна собственост по
компетентност на Окръжна прокуратура и за регистрация Служба „Геодезия и
кадастър“ Силистра.
Участие в тръжни комисии за продажба на имоти на Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ на територията на Област Силистра.
Системно актуализиране на информацията в главните и спомагателни регистри
на хартиен носител и в електронна програма „Регистър имоти“ към МРРБ.
Извършване на справки на граждани и общини, издаване на заверени копия на
документи от архива на ДС.
Повишаване на качеството на административното обслужване.

Дейности:
Въвеждане комплексно административно обслужване. Стандартизиране и
унифициране на процедурите и документацията по предоставяне на
административни услуги в областна администрация.
Със Заповед №РД-22-9 от 18.03.2015 г. на областния управител, във връзка с § 12,
ал. 1 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на
Административнопроцесуалния кодекс, е определена работна група за въвеждане на
комплексно административно обслужване (КАО) в областна администрация Силистра
с председател – главният секретар на администрацията. Проведени са 4 срещи на
работната група. В резултат на работата на групата са изпълнени следните задачи:
1. Актуализирани са Вътрешните правила за организация на административното
обслужване и Хартата на клиента, утвърдени със Заповед №РД-20-28/26.05.2015 г. на
областния управител, като в тях е разписано, че:
- при заявяване на административна услуга не се изискват документи от заявителя,
издавани от областна администрация Силистра при заявяване на друга услуга;
- потребителите могат да подават заявление за административна услуга чрез
лицензиран пощенски оператор;
- потребителите могат да избират начина на получаване на документите като
отбелязват това в заявлението.
2. Изготвен е образец на един общ протокол за отразяване на устно заявяване на
услугите, както и образец на Заявление за образуване на производство по процедура
за КАО, които са публикувани на интернет страницата на областна администрация
Силистра.
3. Изготвени са процедурите за най-често извършваните в областна администрация
Силистра услуги по СУНАУ- 15 бр. В процедурите е включена информация относно
правното основание, заявителя, характеристиката и вътрешния ход на
административната услуга, необходимите документи, резултата от услугата, таксите,
срока за предоставяне на услугите, формулярите на заявленията. Процедурите със
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съответните формуляри и образци са утвърдени със Заповед №РД-20-31/12.06.2015 г.
на областния управител и са публикувани на интернет страницата на
администрацията.
Работната група излезе със становището от своите заседания, че включването на
административни услуги като комплексни е невъзможно, поради факта, че е
необходимо представяне на документи от заявителя, които не могат да бъдат събрани
по служебен път.

IX.

Провеждане на политика за превенция и противодействие на корупцията.



Активна работа на Комисия за работа с предложенията и сигналите на
граждани. Проведени са 24 заседания на Комисията за работа с предложения и
сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на
териториалните звена на министерствата и на другите административни
структури, които осъществяват административно обслужване, както и с
дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на
територията на област Силистра; разгледани са 54 сигнала, по които Комисията
е взела 56 решения.
 Изготвен и изпратен План за действие за превенция и противодействие на
корупцията 2016 г., за област Силистра и отчет за изпълнение на Плана за
действие за превенция и противодействие на корупцията за периода
01.01.2015г. - 31.01.2015 г.;
 Събирана и систематизирана информация за сигнали за корупция в
териториалните структури на централната власт и изготвен доклад за
предприетите мерки за превенция и противодействие на корупцията в областта.
X.

Ефикасна и балансирана финансова-стопанска политика и контрол.

Дейности:
Изготвяне на счетоводната политика за 2015 г. Актуализиране на СФУК при
промяна в нормативната уредба. Преглед на държавните имоти по баланса като
активи и тяхната преоценка. Извършване на пълна инвентаризация на ДМА и
инвентара.
Мерките за привеждане дейността на администрацията в съответствие с
нормативните изисквания през 2015 г. целяха подобряване на състоянието на тези
елементи на финансовото управление и контрол, за които има промяна в
нормативната уредба.
През 2015 г. са актуализирани следните вътрешни правила:
• Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в областна администрация
Силистра, утвърдени със Заповед № РД-20-17/26.03.2015 г. на областния управител;
• Вътрешни правила за организацията на документооборота в областна
администрация Силистра и Инструкциите за работа с административната
информационна система, утвърдени със Заповед № РД-20-29/26.05.2015 г. на
областния управител.
През 2015 г. не е актуализирана СФУК поради това, че не е извършена промяна в
нормативната уредба.
Актуализацията на счетоводната политика на първостепенния разпоредител винаги
предхожда съответната актуализация и при второстепенните разпоредители. През
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2015 г. не е предоставена нова счетоводна политика на АМС и съответно не е
променена счетоводната политика на администрацията.
През отчетния период е извършван предварителен контрол на цялостната дейност –
финансова и нефинансова, от съответните длъжностни лица. Със Заповед №РД-20-15
от 26.03.2015 г. на областния управител са определени лицата, осъществяващи
предварителен контрол върху финансовата или нефинансовата дейност в областната
администрация. Доказателство за извършването на предварителния контрол за
законосъобразност на финансовата дейност са издадените 618 броя контролни листи
за поемане на задължение и извършване на разход.
Разходите за гориво за автомобилите на администрацията и за отопление са
единствените разходи, за които областна администрация Силистра, като Възложител,
трябва да приложи условията и реда на глава осма „а" от ЗОП при избор на
изпълнител/и на обществената поръчка. През 2015 г. администрацията се обслужва от
изпълнители – „Петрол“ АД и „ДМВ“ЕООД, избрани по горепосочения ред, а в края
на 2015 г. чрез публична покана за избор на изпълнители, са избрани същите
доставчици на гориво за следващата 2016 г.
Със заповед №РД-20-56 от 18.11.2015 г. на областния управител е назначена
комисия за извършване на пълна годишна инвентаризация на активите, пасивите,
материалните запаси и разчетите на областна администрация Силистра, към
31.12.2015 г. В резултат са направени преглед и анализ на активите, за които има
подробно изготвена документация. С договор №Д-2015-46 от 11.12.2015 г. е
възложено на външен изпълнител изготвянето на оценки на 29 броя недвижими имоти
– частна държавна собственост с предоставени права за управление на областен
управител на област с административен център гр. Силистра, за актуализиране
отчетните стойности на имотите заведени в счетоводните книги на областна
администрация.
Внедрената в областна администрация Силистра административна информационна
система (АИС) и изградената вътрешна информационна среда гарантират
проследимост на процесите в администрацията, свързани с предаването на
информация и точната комуникация. Чрез тези системи са осигурени условия за
работа с навременна, точна и полезна информация, периодично докладване на
действията и резултатите за вземане на правилни управленски решения. Достъпът и
работата с АИС и вътрешната интранет среда е на 100 % от всички служители на
администрацията. През 2015 г. в АИС са регистрирани 1348 преписки, от които 404
бр. административни услуги (248 експресни, 22 бързи и 134 обикновени). Поддържат
се два броя регистри - на договори и заповеди на областния управител. През 2015 г. са
издадени 1642 бр. заповеди и са сключени 48 бр. договори на областния управител.
Администрацията поддържа електронна страница - www.silistra.government.bg, в
съответствие с унифицираната визия.
Изготвили доклада:
Лейла Слатинска, директор АПОФУС………….
Тодор Динков, директор АКРРДС………………
Съгласувал доклада:
Ивелин Статев, главен секретар………………..
Дата: 29.02.2016 г.
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