ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЪРДИЛ:
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
/НИКОЛАЙ ДИМОВ/
/П/
гр. Силистра:14.02.2012г

Отчет за изпълнение на целите за 2011 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Силистра
1
Цели за 2011 г.

1. Преброяване
на населението
на Област
Силистра.

2. Възстановяване на
помпена
станция в с.
Малък
Преславец,
Община
Главиница.Доиз

2
Дейности

Предприемане на
всички необходими
действия от
Областна
администрация за
успешното
осъществяване на
кампанията.
Анализ на
състоянието и
възстановяване на
хидромелиоративнат
а структура на
територията на
областта.

3
Резултат

Успешно
приключила
кампания

Извършено
разпореждане
с технически
средства от
„Агроводинвест” ЕАД –
собственик на
съоръженията

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка

1. напълно постигната цел /100 %/
Индикатор за
Индикатор за
2. задоволително постигната цел
целево състояние текущо
/50 и над 50 %/
/заложен в началотосъстояние
3. незадоволително постигната цел
на 2011 г./
/ отчетен в края на
/ под 50 %/
2011 г. /
напълно постигната цел 100%
Успешно
Успешно

приключила
кампания.
Ползване на
данните от
преброяването.

приключила
кампания.

Преработване
на техническия
проект и
възстановява-не
на помпената
станция.
Доизграждане
на поливната

Не е
приложимо

Не е приложимо
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граждане на
поливната
система.
3. Изграждане
на „Дунав мост
при Силистра Кълъраш”.

4. Брегоукрепване чрез
изграждане на
800 метра
кейова стена по
р. Дунав.

система.
Извършване
на
(предпро-ектни
проуч-вания.
Изготвяне
на
техническо задание
по
Оперативна
програма
„Транспорт”.

Избор на
консултант за
„Изготвяне на
документация
за
разработване
на
прединвестиц
ионни
проучвания за
„Изграждане
на нов мост
на река Дунав
при СилистраКълъраш".

Поставяне
началото на
изграждане на
моста чрез
предприема на
необхо-димите
първи практически стъпки.
Изготвя-не на
идеен и технически проект.

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

Изготвено
Изграждане
писмо до
кейова стена.
МРРБ с изх.
№1-103/30.09.2011 г.
за
потвърждаван
е на искането
и
предоставяне
на примерен
договор;
3.Издадена
Заповед
№РД-233/12.12.2011 г.

Започнат
процес на
изготвяне на
предпроектни
проучвания

задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/

Учредено
безвъзмездно
право на
управление на
МРРБ

задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/
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5. Изграждане
на хидроенергиен комплекс
/ХЕК/ СилистраКълъраш.

за
безвъзмездно
право на
управление
на МРРБ
върху имот
Участие в работни
В процес е
срещи на заинтересо- Изготвяне на
ваните страни, вкл.
оценка за
МИЕТ и НЕК, участие рентабилност
в комисии и
и изясняване
придвижване на
стойността на
преписки.
комплекса.

Изготвяне на
оценка за рентабилност и
изясняване
стойността на
комплекса.

През 2011 г. не незадоволително постигната
цел / под 50 %/
е завършена
оценка за
рентабилност и
изясняване
стойността на
изграждане на
ХЕК
Координация
на задачите
съвместно с
Министерство
на икономиката, енергетиката и туризма
/МИЕТ/,
„Булгартрансгаз” ЕООД и
Областна
администрация
- Добрич.
Предприети
действия за
извършване на
енергийно
обследване на
сгради с

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

Координация на
Проведени
задачите съвместно с работни
Министерство на
срещи
икономиката,
енергетиката и
туризма /МИЕТ/,
„Булгартранс-газ”
ЕООД и Областна
администрация Добрич.

Полагане на
тръбите на
газопровода.

7. Дейности по
енергийната
ефективност.

1. Газификация на гр.
Силистра.

Енергийно
обследване и
въвеждане на
енергоспестяващи
мерки на сгради

2. Осъществяване на
процес на
обследване на

Изготвен
Отчет
за
енергийното
потребление
Изготвен

задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/

задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/
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сгради, предлагане
на адекватни
енергоспестя-ващи
мерки за тях и
технико-проектната
им изолация.

План
за с разгъната
енергийна
площ над 1000
ефектив-ност кв.м.
за 2011г.

Предприети
действия
в
изпълнение
на чл. 11, ал.3
от Закона за
енергийна-та
ефективност
8. Проек-тиране Предприемане на
Стартирана
на първокласен съвместни действия с рехабилитаци
път I-7
областните
я и частична
Силистраадминистрации на
реконструкци
Шумен-Ямболобластите Шумен,
я на 106,767
Лесово /Източен Бургас, Сливен
км от Път I-7
Балкански
Търговище и Ямбол
коридор/.
за поставяне на
въпроса пред МРРБ.
9. Изграждане
Изготвяне на
Извършен
на свободна
аргументирано
анализ на
икономическа
предложение на
нормативната
зона Областна
уредба.
фериботен
администрацияУточнен план
комплекс.
Силистра пред
за действие.
Министерски съвет за
създаване в гр.
Силистра на
свободна от мита
зона.

разгъната
площ над 1000
кв.м.

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

Започната
рехабилитация
на пътя

задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/

Определяне на
местоположение
то и границите
на зоната,
утвър-ждаване
на нейния статут
и по възможност
създаване на
предпри-ятието,
което ще
органи-зира изграждането и ще
осъществява
сто-панисва-

Не е
определено
местоположението

незадоволително постигната
цел / под 50 %/
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10. Транс1. Участие в
гранично
партньорски проект
сътрудничество „Здраве без граници“
по ТГС РумънияБългария 2007-2013
г.

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

нето й.
1.1Създаване Успешно
на система за осъществяване
реагиране при на проекта.
епиде-мии и
други заплахи
за общ.
здраве.
1.2. Увеличаване
капацитета на
ресорните
институции
чрез прогнозиране
възник-ването
на епидемии
и система за
ранно оповестяване.

2. Подписан
2.
Участие
в Договор за
партньорски проект финансиране
„Зеленото злато на през
Дунав”.
декември
2011г.
1.Учредяване на
Срещи в ОА
сервитутно право от
между
министъра на земеобластния
делието и храните.
управител и
2.Назначаване от
представител
кметовете на общини и на
на общински коинвеститора
мисии за изгот-вяне
„Трафоелектр

Успешното
осъществяване
на проекта
Изграждане на
електропровода.

В ход е проекта задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/
„Здраве без
граници”.
Предстои
подписване на
Анекс, с който
се иска
удължаване на
срока по
проекта с 6
месеца,
промяна в
бюджета.

През 2012г.
предстои
реализацията
на дейностите
по проекта
Продължава
работата по
проекта

задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/

задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/
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на оценки и
определяне на
размера и
изплащането на
обезщете-ния на
собстве-ниците на
земи през които ще
мине електропровода /съ-гласно
чл. 210, ал.1 ЗУТ/.

12. Урбанизиране на
Дунавския бряг.

13. Използване
възможностите
на
Проект
„Красива
България”.
ХIV. Усъвършенстване на
административ
ния контрол в

Действия за
проектиране и
финансиране на
участъците на
територията на
Област Силистра.
Проекти по проект
„Красива България”.

1. Регулярни
проверки на заповеди
на кметове, решения
на общински съвети,

оинвест”
ЕООД и на
Мрежови
експлоатацио
нен подрайон
– Силистра за
текущото
състояние на
трасето
ТутраканСилистра на
09.06.2011 г.;
Периодично
съдействие
на
инвеститора
за
приключване
на проекта
Изготвяне на
анализ и план
за действие.

Изготвен проект
за дунавския
участък на
велопътеката в
областта

Изготвен
анализ и план
за действие.

незадоволително постигната
цел / под 50 %/

Подготвени 2
проекта

Участие в
Проект „Красива
България”.

Депозиран 1
проект за
финансиране.

задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/

1. Ефективно
са приложени
всички
нормативни

1. Бр. извършени проверки
на:
*Подлежащи на

1. Бр.
извършени
проверки на:
Проверени са

напълно постигната цел 100%
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администрация
та.

регулаторните
режими

изисквания.

проверка
заповеди на
кметове-всички
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.

2. Изпълнение на

2.Създадени

всички
постъпили в
ОА подлежащи
на проверка
заповеди на
кметове;
Проверени са
всички
решения и
протоколи на
ОС.
Разгледани са
всички
постъпили в
ОА жалби,
изготвени са
отговори и
експертни
становища,
изпратени са
по
компетентност
до съответни
органи и
институции.
Няма
установени
неправомерни
регулаторни
режими.
2.
7

14. Ефективно
управление и
защита на
държавната
собственост

функции и задачи,
свързани с
организационнотехническата
подготовка на
президентски и
местни избори 2011
1. Изготвяне на
прецизни вещноправни анализи и
анализи за
финансовоикономическите
условия, мотивиращи
предприемането на
действия по ЗДС и
ППЗДС.

са условия за
нормално и
законосъобра
зно
провеждане
на избори
2011
1. Подобрено 1. Бр. анализи
е разпореждането, управлението и
стопанисване
то на
държавни
имоти и
движими
вещи –
държавна
собственост.

Нормално и
законосъобраз
но проведени
избори 2011

2. Изготвяне на
ежегоден план за
постъпления, от
дейностите по
управление и
разпореждане с частна
държавна собственост.

2. Подобрено
е
обслужването
на граждани.

2. Изготвен и
утвърден от ОУ
е разширен
план за
разпореждане
с имотите –
частна
държавна
собственост в
териториалния
обхват на
област
Силистра
за 2011-2012г.

2. Изготвен
план-1бр.

1. Изготвени са
становища,
мотивиращи
предприеманет
о на всички
разпоредителн
и действия по
ЗДС и ППЗДС.

задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/
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3. Въвеждане на
критерии за
включване на имотите
в годишния план за
разпоредителни
сделки.

3. Въведени
критерии-1бр.

3. Утвърдени
са критерии за
целесъобразно
ст при
разпореждане
с имотите,
включени в
разширения
план.

4. Поддържане на
актуална база в
“Регистър Имоти”.

4.Актуална база
в “Регистър
Имоти”

4. Базата
данни в
“Регистър
Имоти” се
поддържа
актуална.

5. Публично
оповестяване за
извършените
разпоредителни
сделки на сайта на
областна
администрация.

5.Бр. оповестени разпоредтелни сделки

6. Поддържане на
публични регистри на
имоти публична и
частна държавна
собственост в сайта
на администрацията

6.Поддържане
публични
регистри на
имоти държавна
собственост в
сайта на
администрацията

5. Всички
извършени
разпоредителн
и сделки са
публично
оповестени на
сайта на
областна
администрация
6.По проект
“Електронна
област
Силистра – подобри условия
за гражданите
и бизнеса” е
създаден
публичен
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регистър на
имоти
държавна
собственост в
сайта на
администрация
та.

15. Разширяване на обхвата
на публичната
информация за
дейността на
областна
администрация

7. Предоставяне на
електронни услуги.

7.Бр. преписки
по електронните
услуги

8. Актуализиране на
вътрешноведомствени
те актове,
регламентиращи
процедурите,
компетенциите и
отговорностите при
изпълнение на
дейности “Държавна
собственост”

8.Бр.актуализир
ани
вътрешноведом
ствени актове

Осъществяване на
информационни
кампании и
организиране на
публични събития за
популяризиране на
дейността на
администрацията.

7. Не са
постъпвали
преписки по
електронни
услуги.

8. Вътрешните
правила за
придобиване,
управление и
разпореждане
с имоти и
вещидържавна
собственост не
са
актуализирани.
Напълно постигната цел /100 %/
Осигурена
Брой
Брой
публичност на организирани
организирани
администраци пресконференци пресконференц
ята и
иии 16
политическия средномесечно - Брой
кабинет по
една
прессъобщени
всички текущи Брой
я 220
въпроси от
прессъобщения
компетентнос Брой
тта на
средномесечно - материали,
10

институцията.

16. Изграждане
на вътрешна
административна информационна и комуникационна
инфраструктура
в съответствие
с националната
политика за
електронно
управление.

Надграждане и
развитие на
информационната и
комуникационна
инфраструктура на
областна
администрация

Осигурена
съвременна
информацион
на техническа
и
технологична
среда.

Осигуряване на
мрежова и
информационна
сигурност на
администрацията.

Постигната
мрежова и
информацион
на сигурност в
администраци
ята в
съответствие
с
нормативната
уредба.

15
Брой материали,
публикувани на
Интернет
страницата на
администрацият
асредномесечно 10
Хардуер
Софтуер
Комуникационна
свързаност

публикувани на
Интернет
страницата на
администрация
та 100

Напълно постигната цел /100 %/
На основание
Заповед № РД24-6/06.12.2011
г. на областния
управител чрез
събрани
оферти по
реда на чл. 2,
ал. 1, т. 2 от
НВМОП е
извършена
“Доставка на
компютърно
оборудване за
нуждите на
Областна
администрация
Силистра”.
Доставени са
23 компютърни
конфигурации,
сървър, скенер
и два бр. UPS.
На основание
изискванията
на чл. 2, ал. 2,

11

17.
Отбранително
мобилизационн
а подготовка,
поддържане на
запаси и
мощности,
дейности при
кризисни
ситуации от
невоенен
характер

1. Организиране
дейността на
областния съвет по
сигурност
Ефективни действия
при възникване на
кризи от невоенен
характер.

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

Бр. проведени
заседания
Брой проведени
работни срещи
Актуализирани
планове

т. 2 от НВМОП
е извършена
доставка и
монтаж на IP
телефонна
централа.
Осигурена
мрежова и
информационн
а сигурност
чрез въведени
пароли,
антивирусни
софтуери,
мрежово
оборудване.
Бр. проведени
заседания 2
бр.

Напълно постигната цел /100 %/

Брой
проведени
работни срещи
2 бр.
Бр.
актуализирани
планове 2 бр
Актуализиран
план за защита
при бедствия
Актуализиран
състав на
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областния
съвет по
сигурност;
Актуализиран
план за
привеждане на
област
Силистра за
работа във
военно време;
Актуализиран
военно
временнен
план;
Поддържана
военновременн
а система за
управление
18. “Електронна
област
Силистра – подобри условия
за гражданите и
бизнеса”

Напълно постигната цел /100 %/

Реализиране на
дейностите от етап
“Изграждане на
електронен портал в
рамките на проект ”
Електронна област
Силистра – по-добри
условия за
гражданите и
бизнеса”

Внедрена
сертифицира
на
Администрати
вна
информацион
на система
Нова
електронна
страница на
администраци
ята.
Създадени
пакет
комплексни
администрати

Няма пълна
съвместимост
на интернет
страниците:

100%
Съвместимост
на интернет
страниците на
администрации
те

Ползвани
различни видове
деловодни
Разработена
системи
централизиран
а
Не се
административ
осъществява
на
обратна връзка
информационн
с потребители
а система, от
която да се
Не се
възползват

13

вни услуги и
система за
осъществяван
е на обратна
връзка с
потребителит
е Обучени
служители

19. Бързи и
адекватни
мерки за
привеждане
дейността на
администрация
та в
съответствие с
изискванията
на:
- промените в
нормативната
база;
- предписания
на контролни
органи;
- нови

Преглед на
дейностите на
администрацията и
оптимизиране на
организационната
структура
Процесуално
представителство

Вземане на
правилни
управленски
решения.

предоставят
електронни
услуги
Няма
информация за
обучени
служители за
предоставяне на
електронни
услуги.

Организационна
структура
Процесуално
представителство

всички ЦГ.
Изготвена
анкетна карта
Реализиран
пакет
електронни
административ
ни услуги.
Обучени –
всички
служители на
областна
администрация
Силистра и
целевите групи
Със Заповед
№ РД-12171/14.07.2011
г. на областния
управител е
извършена
еднократна
промяна в
структурата на
администрация
та. След
направен
функционален
анализ на
структурните
звена са
закрити

задоволително постигната цел /50 и
над 50 %/

14

управленски
политики,
планове и
програми

длъжности,
които могат да
бъдат
съвместявани
и са разкрити
длъжности,
осигуряващи
по-добро
изпълнение на
функциите,
свързани с
информационн
ото и
административ
ното
обслужване и
подпомагащи
дейностите, в
областта на
регионалното
развитие.
В края на 2010
г., назначен
екип от Сметна
палата, със
Заповед №ОР7-10 от
21.10.2010 г.,
започна одит
на дейността
по управление
и
разпореждане
с недвижимо
15

имущество държавна
собственост в
областна
администрация
Силистра за
периода
01.01.2008 г. 31.12.2009 г.
През 2011
година не беше
връчен
доклада на
одитния екип.
При
връчването му
през 2012 г.
приоритет в
дейността на
администрация
та ще бъде
отстраняванет
о на
пропуските,
констатирани
в него.
Образувани 27
съдебни
производства
пред
Административ
ен съд
Силистра. От
тях 13 са
приключили с
16

отмяна на
решенията на
общинските
съвети, а 14 от
обжалванията
не са уважени
от съда.
20. Ефективно и
ефикасно
разходване на
публичните
средства на
областна
администрация

Напълно постигната цел /100 %/

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/подизпъл
нители на услуги
и/или продукти на
администрацията.

Целесъобраз
но и
законосъобра
зно
управление и
стопанисване
на активите
на
администраци
ята
Имуществена
отговорност
на
служителите
Икономично
разходване
на публични
средства

Извършени
инвентаризации
без преоценка
на активите
Няма ясни
регламенти за
отговорността
на служителите
по опазване на
имуществото и
активите на
администрацият
а
Оценени
доставчици/изпъ
лнители на
услуги и/или
продукти на
администрацият
а

Извършена
частична
инвентаризаци
я със Заповед
№ РД-12108/02.06.2011
г. Извършена
годишна
инвентаризаци
я на ДМА и
ДНМА и
преоценка на
същите със
Заповед № РД1217/04.11.2011 г.
Изготвени
индивидуални
карти на
материални
активи – 34 бр.
Регламентиран
е на
имуществената
отговорност на
17

служителите –
издадена
Заповед №РД12198/02.08.2012
г. за
съхранение на
ключовете на
помещенията
на сградата на
администрация
та.
Проведен търг
за продажба на
два
употребявани
служебни
автомобили –
продаден 1
автомобил.
През 2011 г.
няма
проведени
процедури по
ЗОП или
НВМОП.
По реда на чл.
2 , ал. 1 на
НВМОП са
избрани
изпълнителите
за:
- изготвяне на
18

бюлетини за
избори 2011;
- доставка на
компютърно
оборудване за
нуждите на
областна
администрация
.
По реда на
член 2, ал. 2 на
НВМОП са
избрани
изпълнителите
за:
- застраховка
на сгради и
автомобили;
- служба по
трудова
медицина;
- СМР на обект:
сграда ЧДС;
- ремонт на
електрическа
инсталация на
ГКПП;
- доставка на
дизелово
гориво за
отопление;
доставка и
изграждане на
телефонна
централа.
19

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

Актуализиране и
разширяване обхвата
на СФУК, съгласно
нормативната уредба
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

Добро
финансово
управление,
максимално
оползотворяв
ане на
ресурсите и
организиране
на дейностите
за постигане
целите на
администраци
ята

В края на 2010 г.
има утвърдени
18 бр. вътрешни
нормативни
документи.

Бр.
актуализирани
вътрешни
нормативни
документи.-0
Бр.
новосъздадени
вътрешни
нормативни
документи -0

незадоволително постигната
цел / под 50 %/

Внедрена ИС
СФУК-0
Няма внедрена
ИС СФУК
Не са изготвени
методика, карта,
стратегия за
управление на
риска
Не са обучавани
служители в
областта на
финансовото
управление на
средства от ЕС

Изготвени и
утвърдени
методика,
карта,
стратегия за
управление на
риска-0
Бр. обучени
служители в
областта на
финансовото
управление на
средства от
ЕС-0

Имена и длъжност на попълващите:
1. Лейла Слатинска – Директор АПОФУС
2. Тодор Динков – Директор АКРРДС
Съгласувал: Ивелин Георгиев – Главен секретар
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