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УТВЪРДИЛ:    /П/ 
АЛТИМИР АДАМОВ 
ЗА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 
(Заповед за заместване №  РД-21-2/11.02.2013 г.)   

                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

Отчет за изпълнение на целите за 2012 г. 
  
Наименование на администрацията: Областна администрация Силистра 

 

1 2 3 4 5 

Цели за  

2012 г. 
Дейности Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор за самооценка  
1. напълно постигната цел /100 

%/ 

2. задоволително постигната цел 

/50 и над 50 %/ 

3. незадоволително постигната 

цел / под 50 %/ 

Индикатор за 

целево състояние 

/заложен в началото 

на 2012 г./ 

Индикатор за те-

кущо състояние 

/ отчетен в края на 

2012 г. / 

 

1. Реализиране 

приоритетите на 

правителството на 

регионално ниво. 

1. Координация с 

териториалните 

структури на цент-

ралната админист-

рация за провеждане 

политиката за раз-

витие на регионално 

ниво  

2.Координация с 

общините за про-

веждане политиката 

за развитие на реги-

онално ниво  

3.Подпомагане из-

пълнението на мер-

Проведени тема-

тични срещи с те-

риториалните 

структури на цент-

ралната админист-

рация  

 

Проведени тема-

тични срещи с 

представители на 

общините  

 

 

Изготвени стано-

вища  

Участие в работни 

групи 

4 тематични срещи  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 тематични срещи  

 

 

 

 

 

1становище 

  

4 тематични срещи  

-Условия на труд 

- ЗУТ 

- КНСБ 

- спазване на фи-

нансовата дисцип-

лина 

 

 

4 тематични срещи  

- финансиране ДФЗ 

- Стратегическо 

планиране – 3 сре-

щи 

 

 

 

напълно постигната цел /100 %/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

напълно постигната цел /100 %/ 
 

 

 

 

 

напълно постигната цел /100 %/ 
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ки за осъществяване 

на Стратегията за 

децентрализация 

 

 

Сформирана 1 

раб.група 

Подготвени 5 поло-

жителни становища 

по различни проек-

ти на общини 

Работна група за 

изработване на Об-

ластна стратегия за 

интеграция на ро-

мите 

 

Дейности по прог-

рамата за децентра-

лизация:  

-Извършено прест-

руктуриране, съг-

ласно новите нор-

мативни изисквания 

и новия устройст-

вен правилник за 

робота на област-

ните администра-

ции 

 

напълно постигната цел /100 %/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

напълно постигната цел /100 %/ 
 

2 . Създаване на 

по-добри възмож-

ности за провежда-

не на регионалната 

политика на облас-

тно и общинско 

ниво. 

1.Координация на 

дейностите по реги-

онално развитие на 

ниво NUTS 2  

 

2.Координация на 

дейностите по реги-

онално развитие с 

органите на местно-

то самоуправление и 

местната админист-

рация 

3. Създаване усло-

вия за междуобщин-

ско сътрудничество 

Участие в заседа-

ния на Регионал-

ния съвет за раз-

витие на СЦР 

 

Провеждане на 

заседания на Об-

ластен съвет за 

развитие  

 

 

 

 

Разработени про-

екти с междуоб-

щинско значение 

2 заседания 

 

 

 

 

 

2 заседания 

 

 

 

 

 

 

1 проект 

4 заседания 

 

 

 

 

 

2 заседания 

 

 

 

 

 

 

1 проект 

напълно постигната цел 

/100 %/ 

 

 

 

 

напълно постигната цел 

/100 %/ 

 

 

 

 

напълно постигната цел 

/100 %/ 
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3. Укрепване взаи-

модействието с  

местната власт, 

регионалните 

структури на цент-

ралната власт, об-

разователни и кул-

турни институции 

бизнеса и граждан-

ския сектор. 

1.Организиране на 

изнесени приемни 

на Областния упра-

вител в общините, 

срещи и дискусии с 

представители на 

местната власт, ре-

гионалните структу-

ри на централната 

власт, бизнеса и 

гражданския сектор  

2. Оказване на инс-

титуционална подк-

репа на местната 

власт, регионалните 

структури на цент-

ралната власт, обра-

зователни и култур-

ни институции, биз-

неса и гражданския 

сектор 

Проведени изнесе-

ни приемни, срещи 

и дискусии на Об-

ластния управител 

в общините 

 

 

 

 

 

 

 

Подписани парт-

ньорски споразу-

мения  

4 приемни (срещи, 

дискусии)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 партньорски спо-

разумения 

5 приемни, срещи, 

дискусии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 партньорство 

напълно постигната цел 

/100 %/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напълно постигната цел 

/100 %/ 

4. Реализиране на 

секторни полити-

ки.  
 

1.Засилване коорди-

ниращите функции 

на Областния съвет 

за развитие по реа-

лизиране на проекти 

с надобщинско зна-

чение  

2.Създаване на ус-

ловия за стартиране 

на дейността на ВиК 

асоциация  - Силис-

тра 

3.Назначаване на 

Междуведомствена 

Координация при 

осъществяване на 

проекти и дейности 

с надобщинско 

значение  

 

 

 

Ефективно управ-

ление на ВиК сис-

темите  

 

 

 

Проведени огледи 

на състоянието на 

1 бр. проекти  

 

 

 

 

 

 

 

 

100%  

 

 

 

 

2 огледа  

 

1 проект 

 

 

 

 

 

 

 

Не е стартирала 

дейността, поради 

липса на законова 

регламентация 

 

 

2 огледа 

 

напълно постигната цел 

/100 %/ 

 

 

 

 

 

 

незадоволително постигна-

та цел / под 50 %/ 

 

 

 

напълно постигната цел 

/100 %/ 
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експертна комисия 

за обследване тех-

ническото и експло-

атационно състоя-

ние на язовири и 

проводимостта на 

отводнителни кана-

ли и речните легла  

4.Подкрепа за за-

силване на социал-

ния диалог  

 

 

 

 

5. Осъществяване на 

координация във 

връзка с действието 

на национални 

програми и мерки за 

заетост и обучение 

6.Организиране и 

провеждане на засе-

дания на ОЕСУТ 

 

9.Организиране на 

срещи и провеждане 

на заседания на ко-

мисии по въпроси от 

компетенциите на 

язовирите и прово-

димостта на отвод-

нителни канали и 

речните легла  

 

 

 

 

 

Проведени заседа-

ния на Областния 

съвет за тристран-

но сътрудничество 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Организирани и 

проведени заседа-

ния на Комисията 

по заетост  

 

 

Проведени заседа-

ния на ОЕСУТ, 

взети решения  

 

Проведени срещи и 

заседания на коми-

сии към областния 

управител  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 заседание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 бр. заседания  

 

 

 

 

 

1 бр. заседания 

 

 

 

 10 бр. проведени 

заседания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 заседания 

Проведени срещи 

със социалните пар-

тньори 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 бр. заседания  

 

 

 

 

 

1 заседание 

 

 

 

10 бр. проведени 

заседания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задоволително постигната цел /50 

и над 50 %/ 

поради липса на теми, пос-

тавени за обсъждане от со-

циалните партньори, в рам-

ките на заседанията на об-

ластните съвети и комисии, 

в които те участват са об-

съждани и разглеждани 

въпроси, в интерес на соци-

алния диалог 
 

задоволително постигната цел /50 

и над 50 %/ 
 

 

 

 

напълно постигната цел 

/100 %/ 

 

 

напълно постигната цел 

/100 %/ 
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областен управител  

10.Изпълнение на 

проекти по нацио-

нални програми  

 

11.Участие в нацио-

нална кампания „Да 

изчистим България 

за 1 ден“ 

 

 

Сключени догово-

ри за проекти по 

национални прог-

рами  

 

Проведени коор-

динационни ме-

роприятия между 

организаторите и 

общините 

 

 

2 бр. сключени до-

говора  

 

 

 

1 среща 

1 кореспондентска 

преписка 

 

 

2 договора: 

1 ОСПОЗ 

1 Старт на кариера-

та 

 

 

1 среща и преписка  

 

 

напълно постигната цел 

/100 %/ 

 

 

 

напълно постигната цел 

/100 %/ 

5.  Планиране и 

координиране из-

пълнението на по-

литики за устойчи-

во развитие на 

Област Силистра. 

1.Разглеждане от 

Областен съвет за 

развитие на изготве-

ния Актуализиран 

документ за изпъл-

нение на областната 

стратегия за разви-

тие на Област Си-

листра.  

 

2. Осъществяване на 

мониторинг на про-

цеса на изпълнение 

на областната и об-

щински стратегии за 

развитие на социал-

ните услуги в област 

Силистра. 

 

3. Изготвяне на Об-

ластна стратегия за 

подобряване на бе-

зопасността на дви-

жението на терито-

рията на областта за 

периода 2012-2020 г.  

Приет Актуализи-

ран документ за 

изпълнение на об-

ластната стратегия 

за развитие на Об-

ласт Силистра 

 

 

 

 

Изготвени справки 

за изпълнението на 

областната и об-

щински стратегии 

за развитие на со-

циалните услуги 

 

 

 

Изготвени Област-

на стратегия за 

подобряване на 

безопасността на 

движението за пе-

риода 2012-2020 г.  

и План за действие 

100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 бр. 

Справки 

 

 

 

 

 

 

 

1 бр. ОСПБДП 

 

 

 

1бр. План за дейст-

вие 

Приет с решение на 

Областен съвет за 

развитие Актуали-

зиран документ за 

изпълнение на об-

ластната стратегия 

за развитие на Об-

ласт Силистра 

 

 

Заседания на мони-

торинговия комитет  

 

 

 

 

 

 

 

Изготвена Областна 

стратегия за подоб-

ряване на безопас-

ността на движени-

ето за периода 2012-

2020 г.  

и План за действие 

напълно постигната 

 цел /100 %/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

напълно постигната  

цел /100 %/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

напълно постигната 

 цел /100 %/ 
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Изготвяне на план за 

действие за 2012-

2013г. 

за 2012-2013г. за 2012-2013г.  

 

напълно постигната 

 цел /100 %/ 
 

6. Реализиране на 

дейности за подоб-

ряване енергийна-

та ефективност и 

постигане на инди-

видуалните цели за 

енергоспестяване 

на областна адми-

нистрация Силис-

тра.  

1.Реализиране на 

проекти за подобря-

ване на енергийната 

ефективност на 

сгради ДС с РЗП над 

1000м2  

Изготвени енер-

гийни одити  

1 бр. енергиен одит Изготвен проект на 

задание за извърш-

ване на енергиен 

одит на сградата на 

Областна админис-

трация Силистра. 

Изпратено мотиви-

рано искате за оси-

гуряване на необхо-

димите средства 

към МС 

задоволително постигната 

 цел /50 и над 50 %/ 
 

7. Постигане на 

максимална ефек-

тивност при осъ-

ществяване на 

правомощията на 

областен управи-

тел за упражняване 

на контрол по  

ЗМСМА и ЗА.  

1.Осъществяване на 

ефективен и ефика-

сен контрол по за-

коносъобразността 

на решенията на 

общинските съвети 

и актовете на кмето-

вете  

100% контрол на 

решенията на общ. 

съвети и актовете на 

кметовете  

100% контрол на 

решенията на об-

щинските съвети и 

административните 

актове на кметове-

те  

100% контрол на 

решенията на общ. 

съвети и актовете на 

кметовете  

Осъществен конт-

рол на решенията на 

общ. съвети и акто-

вете на кметовете 

напълно постигната 

 цел /100 %/ 

 
 

8.Участие на Об-

ластна админист-

рация - Силистра в 

проекти по Опера-

тивните програми 

1. Изпълнение на  

Проект „Здраве без 

граници“ по ОП 

„ТГС България-

Румъния“ 

2. Изпълнение на  

Проект „Зеленото 

злато“ по ОП „ТГС 

България-Румъния“ 

Отчетени и фина-

лизирани дейности 

по 1 проект като 

партньор.  

Отчетени и фина-

лизирани дейности 

по 1 проект като 

партньор. 

100%  

 

 

 

 

50% 

Приключен проект. 

Очаква се верифи-

циране на разходите 

 

Изпълнени всички 

дейности по проек-

та. Подготвени до-

кументи за първо 

ниво на контрол 

напълно постигната  

цел /100 %/ 
 

 

 

задоволително постигната  

цел /50 и над 50 %/ 
 

9.Подобряване 1.Актуализиране на 1.Актуализиран 100% Актуализиран Ре- задоволително постигната 
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процесите по уп-

равление на имоти 

и движими вещи – 

държавна собстве-

ност по реда на 

ЗДС и ППЗДС. За-

щита на държавна-

та собственост.  

Регистър имоти – 

държавна собстве-

ност на територията 

на областта, които 

се управляват от 

областния управи-

тел.  

2. Периодични  про-

верки и оглед на 

имотите – държавна 

собственост на те-

риторията на Област 

Силистра.  

3.  Извършване 

справки на граждани 

по регистрите на ДС 

и административни 

услуги  

Регистър на имоти-

те – ДС на терито-

рията на областта, 

които се управля-

ват от областния 

управител.  

 

 

2. Извършени про-

верки и оглед на 

имотите – ДС, пре-

доставени за уп-

равление на облас-

тния  

 

3. Извършени 

справки и адми-

нистративни услу-

ги по ЗДС,  ППЗДС 

и Закона за собст-

веност-та 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%  

 

 

 

 

 

 

100%  

 

 

 

 

 

 

 

гистър на имотите – 

ДС на територията 

на областта, които 

се управляват от 

областния управи-

тел.  

 

 

2. Извършени про-

верки и оглед на 

имотите – ДС, пре-

доставени за управ-

ление на областния  

 

 

3. Извършени 

справки и админис-

тративни услуги по 

ЗДС,  ППЗДС и За-

кона за собстве-

ност-та 

 цел /50 и над 50 %/ 
 

 

 

 

 

 

 

напълно постигната  

цел /100 %/ 
 

 

 

 

 

 

напълно постигната 

 цел /100 %/ 
 

10. Координация на 

действията с ре-

сорните ведомства 

(Министерства, 

агенции, общини) 

при реализация на 

значими за област-

та проекти за осъ-

ществяване на сек-

торни политики 

1. Изграждане на 

„Дунав мост при 

Силистра - Кълъ-

раш”. 

2. Брегоукрепване 

чрез изграждане на 

800 метра кейова 

стена по р. Дунав. 

 

 

3. Изграждане на 

газопровод от Доб-

рич до Силистра. 

 

 

Оказано съдейст-

вие на отговорната 

институция. 

 

Съвместни дейст-

вия с МРРБ за 

осъществяване на 

проекта 

 

 

Оказано съдейст-

вие на инвеститора 

при провеждане на 

проектните мероп-

риятия 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

Изготвена докумен-

тация за извършване 

предпроектни про-

учвания 

Оказано съдействие 

на инвеститора при 

провеждане на про-

ектните мероприя-

тия 

 

Оказано съдействие 

на Булгартрансгаз за 

приключване от-

чуждителните про-

цедури  

задоволително постигната 

 цел /50 и над 50 %/ 
 

 

напълно постигната 

 цел /100 %/ 
 

 

 

 

 

напълно постигната 

 цел /100 %/ 
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4. Модернизацията 

на пътната инфраст-

руктура  I ви – III ти 

клас в Област Си-

листра 

 

5. Изготвяне на кон-

цепция за ползване 

на  Фериботен ком-

плекс - Силистра 

 

7. Участие като пар-

тньор на МИЕТ в 

Проект „Комуника-

ционна стратегия за 

популяризиране на 

ЕДЕН в България“ 

 

Съдействие на 

МРРБ, АПИ и об-

щините при про-

веждане на проек-

тните мероприятия 

 

Използване изгра-

дената инфраст-

руктура на ФК Си-

листра – Кълъраш 

 

Използване въз-

можностите за по-

пуляризиране на 

Област Силистра, 

като туристическа 

дестинация 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

Проекта продължа-

ва, съгласно работ-

ният си график 

 

 

 

Направен опит за 

възстановяване ра-

ботата на ФК Си-

листра-Кълъраш 

 

Изпълнени мероп-

риятия – дадена ин-

формация; осъщест-

вени контакти с 

партньори 

 

 

 

 

задоволително постигната  

цел /50 и над 50 %/ 

 

 

 

задоволително постигната  

цел /50 и над 50 %/ 

 
 

 

 

напълно постигната  

цел /100 %/ 
 

12. Използване  

възможностите на  

Проект „Красива 

България”. 

 

Проекти по проект 

„Красива България”. 

Подобряване на 

жизнената среда. 

Участие в Проект 

„Красива България”. 

Поради липса на 

възможности, не е 

подадено проектно 

предложение 

незадоволително постигна-

та цел / под 50 %/ 

13. Утвърждаване 

ролята на прог-

рамното и ориен-

тирано към резул-

татите бюджетира-

не като основен 

метод за управле-

ние на публичните 

разходи в областна 

администрация 

Силистра. 

 

1. Утвърждаване на 

Стратегия за управ-

ление на риска.  

 

2. Идентифициране 

на рисковете, заст-

рашаващи постига-

нето на заложените 

цели 

 

3. Планиране на фи-

нансовите ресурси – 

по приоритети, це-

ли, дейности. 

Подобрена система 

за финансово уп-

равление и конт-

рол.  

Укрепване на уп-

равленската отго-

ворност. 

 

Утвърдена Страте-

гия за управление на 

риска 

 

Попълнен риск-

регистър 

 

 

 

 

Изготвени планове 

 

 

 

Утвърдена Страте-

гия за управление на 

риска 

 

Попълнен риск-

регистър  

 

 

 

 

Месечно разпреде-

ление на бюджет 

2012 

Тригодишна бюд-

напълно постигната цел /100 

%/ 
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4. Отчитане  

разходването на фи-

нансови средства – 

по приоритети, це-

ли, дейности. 

 

5. Изготвяне и 

утвърждаване на 

вътрешни правила 

за съставяне, изпъл-

нение и отчитане на 

бюджетирането. 

 

 

Изготвени отчети 

 

 

 

 

 

Утвърдени вътреш-

ни правила за 

съставяне, изпълне-

ние и отчитане на 

бюджетирането 

жетна прогноза 

 

12 бр. отчети за ка-

сово изпълнение 

4 бр. оборотни ве-

домости 

4 бр. отчети по по-

литики и програми 

Утвърдени вътреш-

ни правила за 

съставяне, изпълне-

ние и отчитане на 

бюджетирането 

14. Изграждане на 

адекватен адми-

нистративен капа-

цитет и прилагане 

на ефективен кон-

трол за противо-

действие и превен-

ция на корупцията 

в областна адми-

нистрация Силис-

тра. 

1. Утвърждаване на  

антикорупционни 

правила /процедури. 

 

2. Усъвършенстване 

на процедурните 

правила за осъщест-

вяване на дейности-

те във връзка с по-

дадени сигнали за 

корупция.  

3. Ефективно прила-

гане и контрол на 

мерките, заложени в 

Етичния кодекс. 

4. Оценка на коруп-

ционния риск в ад-

министрацията.  

Предотвратени 

конфликти на ин-

тереси и злоупот-

реби със служебно 

положение.  

Публичност и 

прозрачност в 

действията за 

прекратяване на 

корупционни прак-

тики.  

 

Утвърдени антико-

рупционни правила 

/процедури. 

 

Процедури за осъ-

ществяване на дей-

ности във връзка с 

подадени сигнали за 

корупция 

 

 

Актуализиран Ети-

чен кодекс 

 

 

Извършена оценка 

на корупционния 

риск 

 

Утвърдени Вътреш-

ни правила за оцен-

ка на корупционния 

риск 

Утвърдени Проце-

дури за докладване 

при откриване на 

грешки, нередности, 

измами, злоупотре-

би 

 

Актуализиран Ети-

чен кодекс 

 

 

Извършена оценка 

на корупционния 

риск от Главен Ин-

спекторат към МС 

напълно постигната цел /100 

%/ 

15. Повишаване 

готовността на об-

ласт Силистра и 

областната адми-

нистрация за при-

1. Гражданско пла-

ниране в интерес на 

отбраната;  

2. Планиране и 

поддържане на во-

Повишена готов-

ността на област 

Силистра и облас-

тната администра-

ция за привеждане 

Актуализиране на 

план за привеждане 

в готовност за рабо-

та във военно време 

 

Актуализиран план 

за привеждане в 

готовност за работа 

във военно време 

 

напълно постигната цел /100 

%/ 
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веждане в по висо-

ки степени и със-

тояния на готов-

ност за работа във 

военно време. 

енновременната си-

стема за управление; 

3. Осигуряване на 

граждански ресурси 

в интерес на отбра-

ната; 

4. Подготовка на 

територията и ин-

фраструктурата за 

отбрана;  

 

в по високи степе-

ни и състояния на 

готовност за работа 

във военно време. 

Актуализиране на 

план за работа във 

военно време 

 

 

Свикване на заседа-

ния на  ОСС 

 

Актуализиран план 

за работа във военно 

време 

 

 

Проведени три засе-

дания на  ОСС 

 

16. Подобряване на 

координацията и 

завишаване на 

контрола при под-

готовката за бед-

ствия, извършвана 

от областната ад-

министра-ция, те-

ритори-алните зве-

на на мини-

стерствата и ве-

домствата, юриди-

ческите и физиче-

ските лица в об-

ластта. 

1. Разработване и 

утвърждаване на 

областен план за 

защита при бедствия 

съвместно с терито-

риалните структури 

на централната 

изпълнителна власт 

и кметовете на об-

щини съгласно по-

следните изменения 

на Закона за защита 

при бедствия. 

 

2. Създаване на щаб 

за изпълнение на 

областния план за 

защита при бедствия 

и за взаимодействие 

с националния щаб. 

 

3. Организирано 

обучение на област-

ната администрация 

за начините на по-

ведение и действие 

при бедствия и 

Подобряване на 

превантивната 

дейност, 

повишаване под-

готвеността на ад-

министрацията и 

териториалните 

структури на из-

пълнителната 

власт, юридичес-

ките лица, едно-

личните търговци 

и населението за 

ограничаване на 

последиците от 

бедствия и аварии, 

осигуряване на 

защитата на живо-

та, здравето и 

имуществото на 

населението, опаз-

ване на околната 

среда, културните 

и материалните 

ценности при въз-

никване на бедст-

вия 

Изготвяне на Облас-

тен план за защита 

при бедствия съг-

ласно чл. 9, ал. 9 от 

ЗЗБ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформиране и Фун-

кциониране на Об-

ластен щаб за из-

пълнение на Облас-

тния план за защита 

при бедствия и за 

връзка с Национал-

ния щаб. 

 

 

 Провеждане на 

обучения и трени-

ровки 

Изготвен Областен 

план за защита при 

бедствия съгласно 

чл. 9, ал. 9 от ЗЗБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформиран и Функ-

циониращ Областен 

щаб за изпълнение 

на Областния план 

за защита при бедс-

твия и за връзка с 

Националния щаб. 

 

 

 

Проведено обучение 

на администрацията 

за действие при бед-

напълно постигната цел /100 

%/ 
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изпълнение на необ-

ходимите защитни 

мерки; 

 

4. Провеждане на 

тренировки и учения 

за усвояване на пла-

на.  

 

 

 

Свикване на заседа-

ния на  Областния 

щаб за изпълнение 

на Областния план 

за защита при бедс-

твия и за връзка с 

Националния щаб за 

усвояване на плана. 

 

ствие. 

 

 

Проведени три засе-

дания на  Областния 

щаб за изпълнение 

на Областния план 

за защита при бедс-

твия и за връзка с 

Националния щаб за 

усвояване на плана. 

 

17. Устойчивост на 

проект “Електрон-

на област Силистра 

– по-добри условия 

за гражданите и 

бизнеса”. 

1. Инсталиране и 

поддържане на АИС 

на „собствен” сър-

вър. 

2. Поддържане на 

електронната стра-

ница в съответствие 

с унифицираната 

визия. 

3. Внедряване и по-

пуляризиране на 

създадения модел за 

осъществяване на 

обратна връзка с 

потребителите на 

административни 

услуги – гражданите 

и представителите 

на бизнеса. 

Изграждане на 

вътрешна адми-

нистративна ин-

формационна инф-

раструктура,  в 

съответствие с на-

ционалната поли-

тика за електронно 

управление. 

АИС инсталиран на 

„собствен” сървър. 

 

Официална 

електронна страни-

ца 

silistra.government.bg 

 

Внедрен модел за 

осъществяване на 

обратна връзка. 

АИС инсталиран на 

„собствен” сървър. 

 

Официална  

електронна страни-

ца 

silistra.government.bg 

 

Не е внедрен модел 

за осъществяване на 

обратна връзка 

 задоволително пос-

тигната цел /50 и над 50 %/ 

18. Привеждане на 

държавната  поли-

тика за управление 

на човешките ре-

сурси на ниво об-

ластна админист-

рация. 

1. Преглед на дей-

ностите на админис-

трацията  и оптими-

зиране на организа-

ционната структура  

 

 

Повишена мотива-

ция на служители-

те. 

Ясни регламенти за 

размера на възнаг-

ражденията, в съ-

ответствие с качес-

Оптимизирана орга-

низационна струк-

тура 

 

Актуализирани 

функционални ха-

рактеристики 

Оптимизирана орга-

низационна струк-

тура – 5 промени 

Актуализирани 

функционални ха-

рактеристики на 

дирекциите  

2. задоволително пос-

тигната цел /50 и над 50 %/ 



 12 

 

 

 

 

2. Актуализиране на 

вътрешните прави-

ла, свързани с оцен-

ката на трудовото 

изпълнение на слу-

жителите в съответ-

ствие с нормативни-

те промени 

 

3. Изготвяне на 

програма, която да 

осигурява задържа-

не на служителите с 

висока квалифика-

ция и опит 

 

4. Утвърждаване на 

правила за подбор и 

назначаване на слу-

жители в областна 

администрация Си-

листра 

 

5. Изготвяне на нови 

Вътрешни правила 

за работната запла-

та. 

твото и ефектив-

ността на положе-

ния труд. 

 

 

 

Актуализирани 

длъжностни харак-

теристики  

 

Актуализирани Вът-

решни правила за 

управление на чо-

вешките ресурси  

 

 

 

 

Утвърдена програма 

за задържане на 

служителите с висо-

ка квалификация и 

опит 

 

 

Правила за подбор и 

назначаване на слу-

жители 

 

 

 

Нови Вътрешни 

правила за работна-

та заплата   

Актуализирани 

длъжностни харак-

теристики  

 

 

Актуализирани Вът-

решни правила за 

управление на чо-

вешките ресурси 

 

 

 

 

Не е изготвена 

програма за задър-

жане на служители-

те с висока квали-

фикация и опит 

 

 

Актуализирани Вът-

решни правила за 

управление на чо-

вешките ресурси 

 

 

Утвърдени нови 

Вътрешни правила 

за работната заплата   

 
Имена и длъжности на попълващите: 
1. Лейла Слатинска, директор АПОФУС 
2. Тодор Динков, директор АКРРДС 
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Николай Колев, главен секретар 
Дата: 13.02.2013 г. 


