1

ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2011 г.

І. ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

1

ЦЕЛ ЗА 2011 г.

Преброяване на населението на Област Силистра

2

Стратегически цел

Установяване
Силистра.

3

Стратегически
документ

= Регламент № 763/ 2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 9 юли 2008 г. относно преброяването на населението
и жилищния фонд;

на

ясна

демографска

картина

на

Област

= Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в
Република България през 2011 г. Обн. ДВ. бр.39 от 26 Май
2009г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г.;
= Програма на правителството на европейското развитие на
България 20092013 г., Приоритет V.1V.6., цели 67116.
4

Дейности

Предприемане на всички необходими действия от Областна
администрация за успешното осъществяване на кампанията.

5

Срок

Януари - февруари 2011 г.

6

Очакван резултат

Успешно осъществена кампания на територията на Област
Силистра.

7

Индикатор за
текущо състояние

Към днешна дата данните за населението от областта са от ТСБ
и на различните институции.

8

Индикатор за
целево състояние

Успешно приключила кампания. Ползване на данните от
преброяването.

2
II. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ В с. МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ, ОБЩИНА
ГЛАВИНИЦА. ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЛИВНАТА СИСТЕМА

1

ЦЕЛ ЗА 2011 Г

Възстановяване на помпена станция в с. Малък Преславец,
община Главиница. Доизграждане на поливната система.

2

Стратегически

Развитие на аграрния сектор, клъстер „Храни” и туризъм.

цел
3

Стратегически
документ

= Стратегия за развитие на Област Силистра 2005-2015 г.,
Стратегически приоритет III, специфична цел 1, мярка 3:
Увеличаване на площите за поливно земеделие. Иницииране на
публичен проект за нова напоителна система с дунавски води.;
= Общински план за развитие на Община Главиница 2007-2013 г.,
с. 10;
= Програма на правителството за европейското развитие на
България 2009-2013 г., Приоритет V.4., цел 89: Опазване и
подобряване състоянието на водните ресурси и Приоритет I.7.,
цел 32: Създаване на условия за развитие на екологосъобразни
форми на земеделие, целящи опазване на околната среда и
биологичното разнообразие.

4

Дейности

Анализ на състоянието и възстановяване на
хидромелиоративната структура на територията на областта.

5

Срок

2011-2013 г

6

Очакван резултат

Начало на процеса на възстановяване на поливното земеделие в
Област Силистра.

7

Индикатор за

Неработеща поливна станция

текущо състояние
8

Индикатор за
целево състояние

Преработване на техническия проект и възстановяване на
помпената станция. Доизграждане на поливната система.

3
ІІІ. ИЗГРАЖДАНЕ НА ДУНАВ МОСТ ІІІ ПРИ СИЛИСТРА - КЪЛЪРАШ

1

ЦЕЛ ЗА 2011 Г

Изграждане на „Дунав мост III” при Силистра Кълъраш”.

2

Стратегически
цели

Изграждане
на
съвременна
инфраструктура,
реализираща
геостратегическото местоположение на Област Силистра, водеща до
повишаване на привлекателността за инвестиции и подкрепяща
ускореното социалноикономическо развитие на региона.

3

Стратегически
документ

= Дългосрочна програма „Дунавски мостове”, 2007 г., точка VIII. 8:
Силистра - Кълъраш;
= Национална стратегия за регионално развитие на Република
България 2005-2015 г., Приоритет 5: Развитие на сътрудничество с
европейските региони. Специфична цел 2: Развитие на
транснационалното сътрудничество;
=Европейска стратегия за развитие на Дунавския регион.
=Стратегия за развитие на Област Силистра 20052015 г., Стратег.
приоритет I, специф. цел 1, мярка 4: Свързване на пътната и
железопътна мрежи на България и Румъния и осигуряване на
функционирането на Източния Балкански коридор /първокласен път I7/;
=Програма на правителството на европейското развитие на България
2009-2013 г., Приоритет I.8., цел 33: Ускоряване реализацията на
инфраструктурните
проекти в
областта на
железопътния,
автомобилния, водния, въздушния и комбинирания транспорт,
Приоритет V.5., цел 105: Ускорено изграждане на магистралите и
интеграция на националната пътна мрежа с европейската
транспортна инфраструктура и Приоритет VII.3., цел 154: Активно
участие във формирането на европейската политика в областта на
транспорта.

4

Дейности

5

Срок

6

Очакван резултат

Поставяне началото на процеса по осъществяване строителството на
моста.

7

Индикатор за
текущо състояние

Мостът е заложен в национални и европейски програмни документи,
но досега не са предприети практически стъпки за неговото
изграждане

8

Индикатор за
целево състояние

Поставяне началото на изграждане на моста чрез предприема на
необходимите първи практически стъпки. Изготвяне на идеен и
технически проект.

Извършване на (предпроектни проучвания. Изготвяне на техническо
задание по Оперативна програма „Транспорт”.
2011-2013 г.

4

ІV. БРЕГОУКРЕПВАНЕ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА 800 МЕТРА КЕЙОВА СТЕНА ПО Р. ДУНАВ

1

ЦЕЛ ЗА 2011 Г

БРЕГОУКРЕПВАНЕ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА 800 МЕТРА КЕЙОВА
СТЕНА ПО Р. ДУНАВ

2

Стратегически
цели

3

Стратегически
документ

Изграждане
на
съвременна
инфраструктура,
реализираща
геoстратегическото местоположение на Област Силистра.
=Национална програма за развитие на пристанищата за обществен
транспорт 2006-2015 г., Приложенията;
=Стратегия за развитие на Област Силистра 2005-2015 г., Стратег.
приоритет I;
=Европейска стратегия за развитие на Дунавския регион.
=Дългосрочна програма „Дунавски мостове”, 2007 г., точка VIII. 8:
СилистраКълъраш.

4

Дейности

Координиране на действията с Министерството на регионалното
развитие и благоустройството /МРРБ/ инвеститор на проекта.

5

Срок

2011-2012 г.

6

Очакван резултат

Създаване на единна брегоукрепваща стена покрай град Силистра,
която ще спомогне за доизграждане на останалата брегова,
промишлена, търговска, транспортна и пристанищна инфраструктура.

7

Индикатор за
текущо състояние

Прекъсната /недоизградена/ кейова стена.

8

Индикатор за
целево състояние

Изграждане на кейова стена.

5
V. ИЗГРАЖДАНЕ НА ХИДРОЕНЕРГИЕН КОМПЛЕКС /хек/ СИЛИСТРА КЪЛЪРАШ

1

ЦЕЛ ЗА 2011 Г

ИЗГРАЖДАНЕ НА ХИДРОЕНЕРГИЕН КОМПЛЕКС /хек/ СИЛИСТРА
КЪЛЪРАШ

2

Стратегически
цели

Изграждане на съвременна инфраструктура, реализираща
геостратегическото местоположение на Област Силистра

3

Стратегически
документ

= Европейска стратегия за развитие на Дунавския регион. /Предстои
приемането й през 2011 г. по време на унгарското председателство
на Съюза./;
Проект на енергийна стратегия на Република България, юни 2010 г.

4

Дейности

Анализ на състоянието и възстановяване на хидромелиоративната
структура на територията на областта.
Предприемане на координиращи действия с институциите в България
и Румъния за осъществяване на проекта. Координиране на
действията между ОА Силистра и Националната електрическа
компания /Направление „Експлоатация на хидромощностите”/,
съответно със съвместната група, която ще изготвя финансовия
анализ на комплексите „НикополТурну Мъгуреле” и
„СилистраКълъраш” и оказване на съдействие за нейната работа.

5

Срок

2011 г.-2013г.

6

Очакван резултат

Поставяне началото на процеса на осъществяване на проекта.

7

Индикатор за
текущо състояние

Създадена смесена българо-румънска група за оценка на
ефективността на проекта.

8

Индикатор за
целево състояние

Изготвяне на оценка за рентабилност и изясняване стойността на
комплекса.

6
VІ. ГАЗИФИКАЦИЯ НА ОБЩИНИ ОТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА. ИЗГРАЖДАНЕ НА ГАЗОПРОВОД
ОТ ДОБРИЧ ДО СИЛИСТРА

1

ЦЕЛ ЗА 2011 Г

Газификация на общини от Област Силистра. Изграждане на
газопровод от Добрич до Силистра

2

Стратегически
цели

Газификация на общини от Област Силистра. Изграждане на
газопровод от Добрич до Силистра.

3

Стратегически
документ

= Проект на енергийна стратегия на Република България до 2020 г.,
юни 2010 г., Поглед към 2020 г., с.4: Приоритет на правителството е
развитието и разширяването на битовата газификация в страната. I.
Енергийна сигурност, 4. Политика, направление (8): Изграждането на
газоразпределителна мрежа на територията на страната ... IV.
Повишаване на енергийната ефективност, 4.Политика, направление
(2).
= Стратегия за развитие на Област Силистра 20052015 г.,
Стратегически приоритет I, специфична цел 3, мярка 2:
Модернизиране на енергийната инфраструктура чрез въвеждане на
природния газ като алтернативен енергоносител в областта;
= Програма на правителството на европейското развитие на България
2009-2013 г., Приоритет I.5., цел 17: Повишаване на енергийната
ефективност и Приоритет V.4., цел 91: Подобряване качеството на
атмосферния въздух.

4

Дейности

Координация на задачите съвместно с Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма /МИЕТ/, „Булгартрансгаз” ЕООД и Областна
администрация Добрич.

5

Срок

2011-2012 г

6

Очакван резултат

Начало на строежа на газопровода през 2011 г

7

Индикатор за
текущо състояние

Приключили са всички отчуждителни процедури.

8

Индикатор за
целево състояние

Полагане на тръбите на газопровода.

7

VІІ. ДЕЙНОСТИ ПО ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

1

ЦЕЛ ЗА 2011 Г

Дейности по енергийната ефективност.

2

Стратегически
цели

Оптимизиране на енергийното потребление. Енергийно спестяване.
Намаляване на енергийната интензивност на единица брутен
вътрешен продукт.

3

Стратегически
документ

= Проект на енергийна стратегия на Република България до 2020 г.,,
IV. Енергийна ефективност, 4. Политика, направление (3) и
направление (6):
= Стратегия за развитие на Област Силистра 20052015 г., Приоритет
I, специфична цел 3, мярка 3: Оптимизиране на енергийното
потребление чрез разработването на програми и проекти за
енергийна ефективност;
= Програма на правителството на европейското развитие на България
2009-2013 г., Приоритет I.5., цел 17: Повишаване на енергийната
ефективност

4

Дейности

1. Газификация на гр. Силистра.
2. Осъществяване на процес на обследване на сгради, предлагане на
адекватни енергоспестяващи мерки за тях и технико-проектна
документация.

5

Срок

2010-2012 г.

6

Очакван резултат

1. През 2011 г. – начало на строежа на газопровода от Добрич до
Силистра.
2. Обследване на сгради.

7

Индикатор за
текущо състояние

МРРБ одобри за финансиране проектното предложение на община
Силистра «Внедряване на мерки за енергийна ефективност в
образователната инфраструктура в община Силистра».

8

Индикатор за
целево състояние

Енергийно обследване и въвеждане на енергоспестяващи мерки на
сгради с разгърната площ над 1000 кв.м.

8

VІІІ. ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪРВОКЛАСЕН ПЪТ І7
Силистра-Шумен-Ямбол-Лесово /Източен балкански коридор/

1

ЦЕЛ ЗА 2011 Г

Проектиране на първокласен път I-7
Силистра-Шумен-Ямбол-Лесово /Източен Балкански коридор/.

2

Стратегически
цели

Изграждане
на
съвременна
инфраструктура,
реализираща
геостратегическото местоположение на Област Силистра.

3

Стратегически
документ

= Дългосрочна програма „Дунавски мостове”, 2007 г., точка VIII. 8.1.
СилистраКълъраш. Трафик.;
= Стратегия за развитие на Област Силистра 20052015 г., Приоритет
I, специфична цел 1, мярка 4: Свързване на пътната и железопътна
мрежи на България и Румъния и осигуряване на функционирането на
Източния Балкански коридор;
= Програма на правителството на европейското развитие на България
20092013 г., Приоритет I. 8., цел 33: Ускоряване реализацията на
инфраструктурните
проекти в
областта на
железопътния,
автомобилния, водния, въздушния и комбинирания транспорт,
Приоритет V.5., цел 105: Ускорено изграждане на магистралите и
интеграция на националната пътна мрежа с европейската
транспортна инфраструктура като важна предпоставка за
икономическото развитие на страната и Приоритет VII.3., цел 154:
Активно участие във формирането на европейската политика в
областта на транспорта.

4

Дейности

Предприемане на съвместни действия с областните администрации
на областите Шумен, Бургас, Сливен Търговище и Ямбол за
представяне на идейния проект пред МРРБ.

5

Срок

2011- 2012 г.

6

Очакван резултат

Поставяне начало на проектиране..

7

Индикатор за
текущо състояние

Модернизацията на път I-7 не е в приоритетите за изграждане на
пътната инфраструктура на РБ до 2020 г.

8

Индикатор за
целево състояние

Включване на път I-7 в приоритетите за изграждане на пътната
инфраструктура до 2020-г.

9
ІХ. ИЗГРАЖДАНЕ НА СВОБОДНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА – ФЕРИБОТЕН КОМПЛЕКС

1

ЦЕЛ ЗА 2011 Г

Изграждане на свободна икономическа зона
комплекс.

фериботен

2

Стратегически
цели

Изграждане на съвременна инфраструктура,
реализираща
геостратегическото местоположение на Област Силистра.

3

Стратегически
документ

= Национална стратегия за регионално развитие на Република
България 2005-2015 г., Приоритет 2, специфична цел 3: Повишаване
на достъпа и изграждане на местна и регионална бизнес
инфраструктура;
= Стратегия за развитие на Област Силистра 2005-2015 г.,
Приоритет II, специфична цел 2, мярка 1: Подкрепа на
предприемачите за стартиране и развитие на малкия и среден
бизнес сектор чрез повишаване на достъпа и изграждане на
регионална и местна бизнес инфраструктура;
= Програма на правителството на европейското развитие на
България 2009-2013 г., Приоритет I.2., цел 9: проактивна експортна
политика. Селективна подкрепа на инвестициите в перспективни и
експортно ориентирани отрасли.

4

Дейности

Изготвяне
на
аргументирано
предложение
от
Областна
администрация Силистра до Министерски съвет за създаване в гр.
Силистра на свободна от мита зона.

5

Срок

2011 г.-2013г.

6

Очакван резултат

Одобрение на предложението.

7

Индикатор за
текущо състояние

Няма свободна икономическа зона.

8

Индикатор за
целево състояние

Определяне на местоположението и границите на зоната,
утвърждаване на нейния статут и по възможност създаване на
предприятието, което ще организира изграждането и ще
осъществява стопанисването й.

10
Х.ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

1

ЦЕЛ ЗА 2011 Г

Трансгранично сътрудничество.

2

Стратегически
цели

Разгръщане
на
трансграничното
и
транснационалното
сътрудничество със съседните на България държави.

3

Стратегически
документ

= Национална стратегия за регионално развитие на Република
България 2005-2015 г., Приоритет 5: Развитие на сътрудничеството
за европейско териториално сближаване... Специфична цел 1:
Развитие на трансграничното сътрудничество;
= Програма „Трансгранично сътрудничество РумънияБългария 20072013 година” одобрена от Европейската комисия на 21 декември
2007 г.;
= Стратегия за развитие на Област Силистра 2005-2015 г.,
Стратегически приоритет V, специфична цел 1, мярка 2:
Стимулиране
на
трансгранични,
транснационални
и
интеррегионални партньорства за развитие.

4

Дейности

Участие в партньорските проекти „Здраве без граници” и „Зеленото
злато на Дунав”.

5

Срок

2010-2012 г.
Всеки от проектите ще се осъществява в продължение на 18 месеца
Проект „Здраве без граници” продължава от 09.08.
2010 г. до 09.02.2012 г.

6

Очакван резултат

1.Създаване на система за реагиране при епидемии и други заплахи
за общ. здраве.
2. Увеличаване капацитета на ресорните институции чрез
прогнозиране възникването на епидемии и система за ранно
оповестяване.

7

Индикатор за
текущо състояние

Изпълнява се проект „Здраве без граници”.

8

Индикатор за
целево състояние

Успешно осъществяване на проектите.
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ХІ. ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕЗЕРВЕН ДАЛЕКОПРОВОД ВЛ 110 KV ТУТРАКАНМАЛЪК
ПРЕСЛАВЕЦСИЛИСТРА
1

ЦЕЛ ЗА 2011 Г

2

Стратегически
цели

3

Стратегически
документ

Изграждане на резервен далекопровод ВЛ 110 кв Тутракан–
Малък Преславец –Силистра.

Гарантиране на надеждно електрозахранване в Област Силистра.
Доизграждане на електропроводната мрежа.
= Проект на енергийна стратегия на Република България до 2020 г,
юни 2010 г., IV. Енергийна ефективност, 4. Политика,
направление (3):
= Стратегия за развитие на Област Силистра 20052015 г.,
Стратегически приоритет 1, специфична цел 3, мярка 1:
Повишаване степента на сигурност в електрозахранването;

4

Дейности

1.Учредяване на сервитутно право от министъра на земеделието и
храните. 2.Назначаване от кметовете на общини на общински
комисии за изготвяне на оценки и определяне на размера и
изплащането на обезщетения на собствениците на земи през които
ще мине електропровода /съгласно чл. 210, ал.1 ЗУТ/.

5

Срок

2011г.

6

Очакван резултат

Доизградена електропреносна мрежа в областта.

7

Индикатор за
текущо състояние

Изграждането е стартирано.

8

Индикатор за
целево състояние

Изграждане на електропровода.
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XII. УРБАНИЗИРАНЕ НА ДУНАВСКИЯ БРЯГ

1

ЦЕЛ ЗА 2011 Г

Урбанизиране на Дунавския бряг.

2

Стратегически
цели

Подобряване на транспортната инфраструктура и жизнената среда.

3

Стратегически
документ

= Европейска стратегия за развитие на Дунавския регион.
Приоритетна област „Свър-заност”: Изграждане на „Ду-навски
панорамен път” - реконструиране и ремонт на паралелните на
реката пътни участъци от Видин до Силистра. Изграждане на
веломаршрут и велоалеи по крайбрежната ивица от Видин до
Силистра – Дунавска велопътека (част от транс-европейската
велосипедна алея по река Дунав).

4

Дейности

Действия за проектиране и финансиране на участъците на
територията на Област Силистра.

5

Срок

2011-2012 г.

6

Очакван резултат

Изграждане на съвременна инфраструктура, реализираща геостратегическото местоположение на Област Силистра

7

Индикатор за
текущо състояние

Липса на технически проект за изграждане

8

Индикатор за
целево състояние

Изготвен проект за дунавския участък на велопътеката в областта
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XIII. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“

1

ЦЕЛ ЗА 2011 Г

Използване възможностите на Проект „Красива България”.

2

Стратегически
цели

Подобряване на жизнената среда и намаляване на безработицата.

3

Стратегически
документ

= «Красива България» е проект на Министерството на труда и
социалната политика (МТСП) като част от активните мерки и
политики на пазара на труда за намаляване нивата на безработица
в страната;
= Национална стратегия за регионално развитие на Република
България 2005-2015 г., Приоритет 3: Подобряване на
привлeкателността и качеството на живот в регионите, Специфична
цел 2: Интегриране на цялата териториална общност към пазара на
труда;
= Стратегия за развитие на Област Силистра 20052015 г.,
Стратегически приоритет IV, специфична цел 6, мярка 2:
Естетизиране на градската среда.

4

Дейности

Разработване на проект по проект „Красива България”.

5

Срок

2011 г.

6

Очакван резултат

Подобряване на жизнената среда.

7

Индикатор за
текущо състояние

Депозиран проект за финансиране

8

Индикатор за
целево състояние

Участие в Проект „Красива България”.
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ХІV. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ В АДМИНИСТРАЦИЯТА

1

ЦЕЛ ЗА 2011 Г

Усъвършенстване
администрацията.

на

административния

контрол

в

2

Стратегически
цели

Създаване на устойчив административен капацитет

3

Стратегически
документ

Програмата на Правителството на европейското развитие на
България (цел 65)

4

Дейности

Регулярни проверки на заповеди на кметове, решения на общински
съвети, регулаторните режими
Изпълнение на функции и задачи, свързани с организационнотехническата подготовка на президентски и местни избори 2011

5

Срок

Целогодишно 2011 г.

6

Очакван резултат

Ефективно прилагане на всички нормативни изисквания
Създаване на условия за нормално и законосъобразно провеждане
на избори 2011 г

7

Индикатор за
текущо състояние

Бр. извършени проверки на:
Подлежащи на проверка заповеди на кметове – 0 бр.
Решения на общински съвети за 2010 г - 971 решения от 97
протокола
Разглеждане на жалби, сигнали, протести и предложения постъпили
в ОА от граждани, с цел изготвяне на отговори и експертни
становища за 2010 г - 77 бр.
Бр. отменени регулаторни режими - 0 бр.

8

Индикатор за
целево състояние

Бр. извършени проверки на:
Подлежащи на проверка заповеди на кметове;
Решения на общински съвети – всички решения и протоколи
Разглеждане на жалби, сигнали, протести и предложения постъпили
в ОА от граждани, с цел изготвяне на отговори и експертни
становищавсички постъпили жалби
Бр. отменени регулаторни режими - всички неправомерни.
Бр. изпълнени задачи
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ХV. ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

1

ЦЕЛ ЗА 2011 Г

Ефективно управление и опазване на държавната собственост

2

Стратегически
цели

Ефективно управление на публичната държавна собственост

3

Стратегически
документ

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

4

Дейности

Изготвяне на прецизни вещноправни анализи и анализи за
финансовоикономическите условия, мотивиращи предприемането на
действия по ЗДС и ППЗДС.

Усъвършенстване управлението и разпореждането с недвижими
имоти държавна собственост

Изготвяне на ежегоден план за постъпления, от дейностите по
управление и разпореждане с частна държавна собственост.
Въвеждане на критерии за включване на имотите в годишния план
за разпоредителни сделки.
Поддържане на актуална база в “Регистър Имоти”.
Публично оповестяване за извършените разпоредителни сделки на
сайта на областна администрация.
Поддържане на публични регистри на имоти публична и частна
държавна собственост в сайта на администрацията
Предоставяне на електронни услуги

5

Срок

6

Очакван резултат

Актуализиране на вътрешноведомствените актове, регламентиращи
процедурите, компетенциите и отговорностите при изпълнение на
дейности “Държавна собственост”
Целогодишно
Подобрено разпореждане, управление и стопанисване на държавни
имоти и движими вещи – държавна собственост
Подобрено обслужване на граждани.

7

Индикатор за
текущо състояние

През 2010 г.
Бр. анализи – 0 бр.
Изготвен план – 0 бр.
Въведени критерии – 0 бр.
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Актуална база в “Регистър Имоти”
Бр. оповестени разпоредителни сделки - 0бр.
Не се поддържат публични регистри на имоти държавна собственост
в сайта на администрацията
Не се предоставят електронни услуги
Бр. актуализирани вътрешноведомствени актове
8

Индикатор за
целево състояние

Бр. Анализи
Изготвен план 1 бр.
Въведени критерии 1 бр.
Актуална база в “Регистър Имоти”
Бр. оповестени разпоредителни сделки
Поддържане публични регистри на имоти държавна собственост в
сайта на администрацията
Бр. преписки по електронните услуги
Бр. актуализирани вътрешноведомствени актове
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XVІ. РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБХВАТА НА ПУБЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
1

ЦЕЛ ЗА 2011 Г

Разширяване на обхвата на публичната информация за
дейността на областна администрация

2

Стратегически цели Публичност и прозрачност при изпълнението на Програма
«Осъществяване на държавната политика на областно ниво”

3

Стратегически
документ

Тригодишна бюджетна прогноза

4

Дейности

Осъществяване на информационни кампании и организиране на
публични събития за популяризиране на дейността на
администрацията.
Периодично публикуване и актуализиране на електронната
страница в Интернет на областна администрация на данни и
информация за изпълнението на целите и задачите на
администрацията.

5

Срок

2011г.

6

Очакван резултат

Осигурена публичност на администрацията и политическия
кабинет по всички текущи въпроси от компетентността на
институцията.
Постигане на поголяма публичност и прозрачност при
изпълнението и отчитането на дейността на администрацията

7

Индикатор за
текущо състояние

Брой организирани информационни кампании
Брой организирани пресконференции
Брой прессъобщения
Брой материали,
администрацията

8

Индикатор за
целево състояние

публикувани

на

Интернет

страницата

на

страницата

на

Брой организирани информационни кампании
Брой организирани пресконференции
Брой прессъобщения
Брой материали,
администрацията

публикувани

на

Интернет
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ХVІІ. ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНА АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА И
КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА, В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАЦИОНАЛНАТА
ПОЛИТИКА ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ

1

ЦЕЛ ЗА 2011 ГИзгражИзграждане на вътрешна административна информационна и
комуникационна
инфраструктура,
в
съответствие
с
националната политика за електронно управление.

2

Стратегически цели Ускорено развитие на електронното управление

3

Стратегически
документ

Обща стратегия за електронно управление в Република България
2011-2015

4

Дейности

Надграждане и развитие на информационната и комуникационна
инфраструктура на областна администрация
Осигуряване на мрежова
администрацията.

и

информационна

сигурност

на

информационна

техническа

и

Постигане на мрежова и информационна сигурност
администрациятав съответствие с нормативната уредба.

в

5

Срок

2011г.

6

Очакван резултат

Осигуряване на съвременна
технологична среда.

7

Индикатор за
текущо състояние

Хардуер
Софтуер
Комуникационна свързаност

8

Индикатор за
целево състояние

Брой изготвени карти на наличните информационни ресурси
Изготвени инвентарни списъци за наличните информационни
ресурси
Подробна документация за въведените информационни системи
Брой документирани инциденти
Обучение за действия
информационна сигурност.

при

инциденти

с

мрежовата

и
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ХVІІІ. ОТБРАНИТЕЛНО МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА, ПОДЪРЖАНЕ НА ЗАПАСИ И
МОЩНОСТИ, ДЕЙНОСТИ ПРИ КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ ОТ НЕВОЕНЕН ХАРАКТЕР

1

ЦЕЛ ЗА 2011 Г

Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане на
запаси и мощности, дейности при кризисни ситуации от
невоенен характер

2

Стратегически цели Поддържане на елементите на военновременната система в
готовност, за използване при кризисни ситуации от военен
характер

3

Стратегически
документ

Стратегия за национална сигурност на Република България

4

Дейности

Организиране дейността на областния съвет по сигурност :
актуализиране състава на областния съвет по сигурност;
актуализиране плана за привеждане на област Силистра за
работа във военно време;
актуализиране на военно временния план;
поддържане на военновременната система за управление
Ефективни действия при възникване на кризи от невоенен
характер:
сформиране на щаб за координация под ръководството на
областния управител;
провеждане на заседания на щаба;
взаимодействие с органите на МВР (ПБЗН)

5

Срок

2011г.

6

Очакван резултат

Повишена готовност на област Силистра за привеждане и работа
във военно време
Оперативно управление на защитата при бедствия

7

Индикатор за
текущо състояние

Бр. проведени заседания през 2010 г. – 3бр.
Брой проведени работни срещи през 2010 г. – 2 бр.
Актуализирани планове през 2010 г. 2 бр.
Актуализиран план за защита при бедствия 2010 г.

8

Индикатор за
целево състояние

Бр.
проведени
заседания,
проведени
работни
актуализирани плановеи за защита при бедствия 2011 г.

срещи,

20

ХІХ. “ЕЛЕКТРОННА ОБЛАСТ СИЛИСТРА – ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ И
БИЗНЕСА
1

ЦЕЛ ЗА 2011 Г

“Електронна област Силистра
гражданите и бизнеса”

2

Стратегически цели Развитие на електронното управление

3

Стратегически
документ

–

подобри

условия

за

Програмата на Правителството на европейското развитие на
България (цел 44)
Обща стратегия за електронно управление в Република България
2011-2015
ОПАК, подприоритет 3.1. “Подобряване обслужването на
гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното
управление”

4

Дейности

Реализиране на дейностите от етап “Изграждане на електронен
портал в рамките на проект ” Електронна област Силистра –
подобри условия за гражданите и бизнеса”:
1.
Привеждане
на интернет
страниците
на
областна
администрация (ОА) и целевите групи (ЦГ) по проекта в
съответствие
с
унифицираната
визия
на
държавната
администрация
2. Надграждане и оптимизиране на системите за документооборот,
съгласно ЗЕУ.
3.Реализация на комплексни административни услуги чрез
развитие на инфраструктурата за обмен на данни между
администрациите.
4.Развитие на вътрешните информационни системи с цел
интегрирането им със системите на електронното правителство.
5.Разработване на софтуер с цел публикуване в интернет
пространството на регистрите на общините с публичен характер.
6.Внедряване на системите и съпътстващите обучения за работа с
тях.
7.Изграждане на модел за осъществяване на обратна връзка с
потребителите на административни услуги – гражданите и
представителите на бизнеса.

5

Срок

2011 г.

6

Очакван резултат

Интегрирани вътрешни информационни системи на ОА и ЦГ със
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системите на електронното правителство;
Реализиран пакет комплексни административни услуги;
Система за осъществяване на обратна връзка с потребителите на
административни услуги;
Обучени служители за работа с разработените и внедрени системи;
Подобрено административно обслужване за гражданите и бизнеса.
7

Индикатор за
текущо състояние

Съвместимост на интернет страниците:
ОА СС е 55,12% съвместимост
община Силистра е 41,56% съвместимост
община Тутракан е 44,87% съвместимост
община Дулово е 56,04% съвместимост
община Главиница е 44,87% съвместимост
община Ситово е 39,85% съвместимост
община Алфатар е 37,12% съвместимост
Община Кайнарджа няма регистриран домейн и интернет страница
Ползвани различни видове деловодни системи
Само в три администрации (Областна администрация Силистра,
Община Алфатар и Община Дулово) се осъществява обратна
връзка с разработени анкетни карти.
Не се предоставят електронни услуги
Няма информация за обучени служители за предоставяне на
електронни услуги.

8

Индикатор за
целево състояние

100% Съвместимост на интернет страниците
Разработена централизирана административна информационна
система, от която да се възползват всички ЦГ.
Изготвена анкетна карта
Реализиран пакет електронни административни услуги;
Брой обучени служители.
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ХХ. БЪРЗИ И АДЕКВАТНИ МЕРКИ ЗА ПРИВЕЖДАНЕ ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА:



1

промените в нормативната база;
 предписания на контролни органи;
нови управленски политики, планове и програми

ЦЕЛ ЗА 2011 Г

Бързи и адекватни мерки за привеждане дейността
администрацията в съответствие с изискванията на:

на

промените в нормативната база;
предписания на контролни органи;
нови управленски политики, планове и програми
2

Стратегически цели

3

Стратегически
документ

Тригодишна бюджетна прогноза

4

Дейности

Преглед на дейностите на администрацията
организационната структура

и оптимизиране на

Актуализиране на вътрешните правила и процедури
Процесуално представителство
5

Срок

2011

6

Очакван резултат

Вземане на правилни управленски решения.

7

Индикатор за
текущо състояние

Организационна структура
Функционални характеристики на звената
Длъжностни характеристики работни планове
Вътрешни правила и процедури

8

Индикатор за
целево състояние

Оптимизирана организационна структура
Бр. актуализирани функционални характеристики
Бр. актуализирани длъжностни характеристики
Бр. актуализирани работни планове
Бр. актуализирани вътрешни правила и процедури
Бр. Дела
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ХХІ. ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО РАЗХОДВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
1

ЦЕЛ ЗА 2011 Г

Ефективно и ефикасно разходване на публичните средства на
областна администрация

2

Стратегически цели Повишаване качеството на публичните финанси

3

Стратегически
документ

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

4

Дейности

Подобряване на управлението и стопанисването на активите на
администрацията.
Повишаване на отговорността на служителите за опазване на
имуществото и активите на администрацията.
Оценка и преоценка на доставчици/подизпълнители на услуги и/или
продукти на администрацията.

5

Срок

2011

6

Очакван резултат

Целесъобразно и законосъобразно управление и стопанисване на
активите на администрацията
Имуществена отговорност на служителите
Икономично разходване на публични средства

7

Индикатор за
текущо състояние

Извършени инвентаризации без преоценка на активите
Няма ясни регламенти за отговорността на служителите по опазване
на имуществото и активите на администрацията
Оценени доставчици/изпълнители на услуги и/или продукти на
администрацията

8

Индикатор за
целево състояние

Извършване на годишна инвентаризация на ДМА и ДНМА и
преоценка на същите.
Бр. изготвени индивидуални карти на материални активи
Регламентиране на имуществената отговорност на служителите.
Брой оценени нови и/или преоценени доставчици/подизпълнители
на услуги и/или продукти на администрацията
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ХХІІ. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИСТРА

1

ЦЕЛ ЗА 2011 Г

Усъвършенстване на системата за финансово управление и
контрол в областна администрация Силистра

2

Стратегически цели

Повишаване качеството на публичните финанси

3

Стратегически
документ

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

4

Дейности

Актуализиране и разширяване обхвата на СФУК,
нормативната уредба

съгласно

Внедряване на информационна система СФУК
Създаване на методика и карта за управление на риска,
утвърждаване на Стратегия за управление на риска
Повишаване на административния капацитет в областта на
финансовото управление на средства от ЕС
5

Срок

ІХІІ

6

Очакван резултат

Добро финансово управление, максимално оползотворяване на
ресурсите и организиране на дейностите за постигане целите на
администрацията

7

Индикатор за текущо
състояние

В края на 2010 г. има утвърдени 18 бр. вътрешни нормативни
документи.
Няма внедрена ИС СФУК
Не са изготвени методика, карта, стратегия за управление на риска
Не са обучавани служители
управление на средства от ЕС

8

Индикатор за целево
състояние

в

областта

на

финансовото

Бр. актуализирани вътрешни нормативни документи.
Бр. новосъздадени вътрешни нормативни документи
Внедрена ИС СФУК
Изготвени и утвърдени методика, карта, стратегия за управление
на риска
Бр. обучени служители в областта на финансовото управление на
средства от ЕС

