ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЪРДИЛ:
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
/НИКОЛАЙ ДИМОВ/
/П/
гр. Силистра:14.02.2012г

Цели на администрацията за 2012 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Силистра
1
Цели за 2012 г.

1. Реализиране
приоритетите
на
правителството на
регионално
ниво.

2
Стратегически
цели

3
Стратегически
документ

4
Дейности

5
Срок

Постигане на
устойчиво
социалноикономическо
развитие.

Програма на
правителството на
Европейското
развитие на
България
2009-2013 г.

1. Координация с
териториалните
структури на
централната
администрация
за провеждане
политиката за
развитие на
регионално ниво

Декември Проведени
0 тематич- 4
2012 г.
тематични
ни срещи
тематични
срещи с
срещи
териториални
те структури
на
централната
администрац
ия

2.Координация с
общините за
провеждане
политиката за
развитие на

Декември Проведени
0 тематич- 4
2012 г.
тематични
ни срещи
тематични
срещи с
срещи
представител
и на

/месец
през 2012
г./

6
Очакван
резултат

7
Индикатор за
изпълнение
Индикатор Индикатор
за текущо за целево
състояние състояние

1

регионално ниво

2 . Създаване
на по-добри
възможности
за провеждане
на
регионалната
политика на
областно и
общинско
ниво.

3. Укрепване
взаимодействи
ето с
местната
власт,

Намаляване на
междурегионалните,
вътрешнорегионалните и
междуобщинските различия
в икономическото, социалното
и териториалното развитие.

Постигане на
устойчиво
социалноикономическо
развитие и

Програма на
правителството за
европейското
развитие на
България
2009-2013
Актуализиран
документ за
изпълнение на
Регионалния
план за
развитие на
СЦР
Областна
стратегия за
развитие на
област
Силистра
2005-2015
Програма на
правителствот
о за
Европейското
развитие на

общините

3.Подпомагане
изпълнението на
мерки за
осъществяване
на Стратегията
за
децентрализация
1.Координация
на дейностите по
регионално
развитие на ниво
NUTS 2

Декември Изготвени
2012 г.
становища
Участие в
работни
групи

0 становища
0 работни
групи

1становище

Декември Участие в
0
2012 г.
заседания на заседания
Регионалния
съвет за развитие на СЦР

2
заседания

2.Координация
на дейностите по
регионално
развитие с
органите на
местното
самоуправление
и местната
администрация

Декември Провеждане
2012 г.
на заседания
на Областен
съвет за
развитие

0
заседания

2
заседания

3. Създаване
условия за
междуобщинско
сътрудничество
1.Организиране
на изнесени
приемни на
Областния
управител в

Март
2012г.

0 проекти

1 проект

0 приемни
(срещи,
дискусии)

4 приемни
(срещи,
дискусии)

Разработени
проекти с
междуобщинско значение
Декември Проведени
2012 г.
изнесени
приемни,
срещи и
дискусии на

1
раб.група

2

регионалните
структури на
централната
власт,
образователни
и културни
институции
бизнеса и
гражданския
сектор.

4. Реализиране
на секторни
политики.

подобряване на
бизнес климата
в област
Силистра .

Постигане на
устойчиво
социалноикономическо
развитие и
подобряване на
бизнес климата
в област

България
2009-2013
Областна
стратегия за
развитие на
област
Силистра
2005-2015

Програма на
правителството за
Европейското
развитие на
България
2009-2013
Национална

общините, срещи
и дискусии с
представители
на местната
власт,
регионалните
структури на
централната
власт, бизнеса и
гражданския
сектор
2. Оказване на
институционална
подкрепа на
местната власт,
регионалните
структури на
централната
власт,
образователни и
културни
институции,
бизнеса и
гражданския
сектор
1.Засилване
координиращите
функции на
Областния съвет
за развитие по
реализиране на
проекти с
надобщинско

Областния
управител в
общините

Срок
постоянен

Подписани
партньорски
споразумения

0
партньорски
споразумения

Декември Координация 0 бр.
2012 г.
при
проекти
осъществява
не на проекти
и дейности с
надобщинско
значение

2
партньорски
споразумения

1 бр.
проекти
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Силистра .

стратегия за
регионално
развитие
Актуализиран
документ на
Регионалния
план за
развитие на
Северен
централен
район

значение
2.Създаване на
условия за
стартиране на
дейността на
ВиК асоциация Силистра

Декември Ефективно
2012 г.
управление
на ВиК
системите

3.Назначаване
на
Междуведомстве
на експертна
комисия за
обследване
техническото и
експлоатационно
състояние на
язовири и
проводимостта
на отводнителни
канали и речните
легла

Декември Проведени
0 бр.
2012 г.
огледи на
огледа
състоянието
на язовирите
и
проводимост
та на
отводнителни
канали и
речните
легла

2 огледа

4.Подкрепа за
засилване на
социалния
диалог

Декември Проведени
2012 г.
заседания на
Областния
съвет за
тристранно
сътрудничест
во

0 бр.
заседания

1
заседание

5. Осъществяване на коорди-

Декември Организиран
2012 г.
ии

0 бр.
заседания

4 бр.
заседания

0%

100%
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нация във връзка
с действието на
национални
програми и
мерки за заетост
и обучение
6.Организиране
и провеждане на
заседания на
ОЕСУТ
9.Организиране
на срещи и
провеждане на
заседания на
комисии по
въпроси от
компетенциите
на областен
управител
10.Изпълнение
на проекти по
национални
програми
11.Участие в
национална
кампания „Да
изчистим
България за 1
ден“

проведени
заседания на
Комисията по
заетост

Декември Проведени
0 бр.
2012 г.
заседания на заседания
ОЕСУТ, взети
решения

1 бр.
заседания

Декември Проведени
2012 г.
срещи и
заседания на
комисии към
областния
управител

0 бр.
заседания

10 бр.
проведени
заседания

Декември Сключени
2012 г.
договори за
проекти по
национални
програми

0 бр.
сключени
договора

2 бр.
сключени
договора

Май 2012
г.

1 среща
4
кореспондентски
преписки

3 срещи
6
кореспондентски
преписки

Проведени
координационни
мероприя-тия
между

5

5. Планиране и
координиране
изпълнението
на политики за
устойчиво
развитие на
Област
Силистра.

Март
2012 г.

организатори
те и
общините
Приет
0%
Актуализиран
документ за
изпълнение
на
областната
стратегия за
развитие на
Област
Силистра

Възможност за
синхронизация
при
прилагането на
политики от
национално,
регионално,
към областно и
общинско ниво.

Актуализиран
документ за
изпълнение на
Националната
стратегия за
регионално
развитие
Актуализиран
документ за
изпълнение на
Регионалния
план за
развитие на
СЦР

1.Разглеждане
от Областен
съвет за
развитие на
изготвения
Актуализиран
документ за
изпълнение на
областната
стратегия за
развитие на
Област
Силистра.

Оперативна
координация в
процеса на
реализация на
Стратегията за
развитие на
социалните
услуги в Област
Силистра за
2012г. в
партньорство с
РДСП.

Областна
стратегия за
развитие на
социалните
услуги 20112015г на
област
Силистра

2.
Декември Изготвени
Осъществяване
2012 г.
справки за
на мониторинг на
изпълнениет
процеса на
о на
изпълнение на
областната и
областната и
общински
общински
стратегии за
стратегии за
развитие на
развитие на
социалните
социалните
услуги
услуги в област
Силистра.

0 бр.
справки

7 бр.
Справки

Национална
стратегия за
подобряване

3. Изготвяне на
Областна
стратегия за

0 бр.
ОСПБДП

1 бр.
ОСПБДП

Март
2012г.

Изготвени
Областна
стратегия за

100%
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безопасността
на движението
по пътищата в
Република
България за
периода 20112020г.

6. Реализиране
на дейности за
подобряване
енергийната
ефективност и
постигане на
индивидуалнит
е цели за
енергоспестява
не на областна
администрация
Силистра.
7. Постигане на
максимална
ефективност
при
осъществяване
на
правомощията
на областен
управител за
упражняване
на контрол по
ЗМСМА и ЗА.

Подобряване
енергийната
ефективност и
постигане на
индивидуалнит
е цели за
енергоспестяване на сгради
публична
държавна
собственост .

Втори
национален
план за
действие по
енергийна
ефективност
(ВНПДЕЕ)
2011 – 2013 г.

Ефективно,
ефикасно и
прозрачно
управление .

Програма на
правителството за
Европейското
развитие на
България
2009-2013 г.

подобряване на
подобряване
безопасността на
на
движението на
безопасностт
територията на
а на
областта за
движението
периода 2012за периода
2020 г.
2012-2020 г.
Изготвяне на
и План за
план за действие
действие за
за 2012-2013г.
2012-2013г.
1.Реализиране
Декември Изготвени
на проекти за
2012 г.
енергийни
подобряване на
одити
енергийната
ефективност на
сгради ДС с РЗП
над 1000м2

1.Осъществяван
е на ефективен и
ефикасен
контрол по
законосъобразно
стта на
решенията на
общинските
съвети и
актовете на
кметовете
100% контрол на

0 бр. План 1бр. План
за
за
действие
действие

0 бр.
енергийни
одита

Декември 100% контрол 0%
2012 г.
на решенията
на
общинските
съвети и
администрат
ивните
актове на
кметовете

1 бр.
енергиен
одит

100%
контрол
на
решеният
а на общ.
съвети и
актовете
на
кметовете
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8.Участие на
Областна
администрация
- Силистра в
проекти по
Оперативните
програми.

Усвояване на
средства от
фондове на ЕС.

9.Подобряване
процесите по
управление на
имоти и
движими вещи
– държавна
собственост по
реда на ЗДС и
ППЗДС. Защита
на държавната
собственост.

Ефективно
управление на
държавната
собственост .

Оперативни
програми.

Програма на
правителствот
о за
Европейското
развитие на
България
2009-2013
ЗДС
ППЗДС
ЗС.

решенията на
общ. съвети и
актовете на
кметовете
1. Изпълнение на
Проект „Здраве
без граници“ по
ОП „ТГС
БългарияРумъния“
2. Изпълнение на
Проект
„Зеленото злато“
по ОП „ТГС
БългарияРумъния“
1.Актуализиране
на Регистър
имоти –
държавна
собственост на
територията на
областта, които
се управляват от
областния
управител.
2. Периодични
проверки и оглед
на имотите –
държавна
собственост на
територията на
Област

Срок за
приключв
а-не на
проекта:
Срок за
приключв
а-не на
проекта:

Отчетени и
0%
финализиран
и дейности по
1 проект като
партньор.
Отчетени и
0%
финализирани дейности
по 1 проект
като
партньор.

Декември 1.Актуализир
2012 г.
ан Регистър
на имотите –
ДС на
територията
на областта,
които се
управляват
от областния
управител.

100%

50%

0%

100%

Декември 2. Извършени 0%
2012 г.
проверки и
оглед на
имотите –
ДС,
предоставени
за

100%
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Силистра.

10. Координация на
действията с
ресорните
ведомства
(Министерства,
агенции,
общини) при
реализация на
значими за
областта
проекти за
осъществяване
на секторни
политики.

Осъществяване
на секторни
политики за
подобряване
транспортната,
техническа и
икономическа
инфраструктура
на територията
на област
Силистра.

Програма на
правителствот
о за
Европейското
развитие на
България
2009-2013.
Национална
стратегия за
регионално
развитие на
Република
България
2005-2015.
Стратегия за
развитие на
Област
Силистра
2005-2015 г.

управление
на областния

3. Извършване
Постоясправки на
нен
граждани по
регистрите на ДС
и
административн
и услуги

100%

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

3. Извършени 0%
справки и
администратвни услуги
по ЗДС,
ППЗДС и
Закона за
собствеността
Декември Оказано
0%
2012 г.
съдействие
на
отговорната
институция

100%

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

Декември Съвместни
2012 г.
действия с
МРРБ за
осъществява
не на проекта

0%

100%

3. Изграждане на
газопровод от
Добрич до
Силистра.

Декември Оказано
2012 г.
съдействие
на инвеститора при
провеждане

0%

100%
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Национална
стратегия за
устойчиво
развитие на
туризма
Република
България
2009-2013г.

на
проектните
мероприятия

5. Модернизацията на пътната
инфраструктура
I ви – III ти клас в
Област
Силистра.

6. Изготвяне на
концепция за
ползване на
Фериботен
комплекс Силистра.

11. Създаване
на условия за
изпълнение на

Равноправно
интегриране на
ромите и на

7. Участие като
партньор на
МИЕТ в Проект
„Комуникационна
стратегия за
популяризиране
на ЕДЕН в
България“.
Национална
1. Координаране
стратегия за
работата на
интегриране на Общинските

Съдействие
на МРРБ,
Декември АПИ и
2012 г.
общините
при
провеждане
на
проектните
мероприятия

0%

100%

Декември Изготвена
2012 г.
концепция за
ползване на
Фериботен
комплекс –
Силистра

0%

100%

Септември
2012г.

Успешно
приключен
проект

0%

100%

Брой
проведени
заседания на

0 бр.

4 бр.
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Национална
стратегия за
интегриране на
ромите в
България/20122020/

12.Използване
възможностите на
Проект
„Красива
България”.

13. Утвърждаване ролята на

българските
граждани от
други уязвими
етнически групи
в неравностойно положение в
обществения и
икономически
живот чрез
осигуряване на
равни
възможности и
равен достъп
до права,блага,
стоки и услуги,
участие във
всички
обществени
сфери
Подобряване
на жизнената
среда и
намаляване на
безработицата.

ромите в
България/2012
-2020/ и План
за действие
към нея.

Естетизиране
на градската
среда.

Стратегия за
развитие на
Област
Силистра
2005-2015 г.,
Програма на
Правителствот

Повишаване
качеството на

Национална
стратегия за
регионално
развитие на
Република
България
2005-2015 г.,

съвети по
етнически и
интеграционни
въпроси .

Общинските
съвети по
етнически и
интеграционн
и въпроси

2. Оказване
съдействие на
общините за
своевременно
получаване на
информация за
вазможностите
за финансиране
от НСЕИВ и
други източници.

Брой
консултации

0 бр.

7 бр.

Участие в
Проект
„Красива
България”
.

Проекти по
проект „Красива
България”.

Декември Подоб2012 г.
ряване на
жизнената
среда.

Депозиран
проект за
финансир
ане

1. Утвърждаване
на Стратегия за

Февруари

Няма
Утвърдеутвърдена на

Подобряване
на системите
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програмното и
ориентирано
към
резултатите
бюджетиране
като основен
метод за
управление на
публичните
разходи в
областна
администрация
Силистра.

публичните
финанси

о за
европейско
развитие на
България.

управление на
риска.

2012 г.

за финансово Стратегия
управление и за
контрол.
управлени
е на риска

Стратегия
за
управлени
е на риска

2. Идентифициране на
рисковете,
застрашаващи
постигането на
заложените цели

Февруари
2012 г.

Укрепване на
управленската
отговорност.

Няма
изготвен
рискрегистър

Попълнен
рискрегистър

Няма
утвърдени
вътрешни
правила
за
съставяне, изпълнение и
отчитане
на
бюджетир
ането

Утвърден
и
вътрешни
правила
за
съставяне
,
изпълнени
еи
отчитане
на
бюджетир
ането

3. Планиране на
финансовите
ресурси – по
приоритети,
цели, дейности.
4. Отчитане
разходването на
финансови
средства – по
приоритети,
цели, дейности.
5. Изготвяне и
утвърждаване на
вътрешни
правила за
съставяне,
изпълнение и
отчитане на
бюджетирането.

Февруари
2012 г.

на
тримесеч
ие

Юни
2012 г.
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14. Изграждане
на адекватен
административ
ен капацитет и
прилагане на
ефективен
контрол за
ротиводействи
е и превенция
на корупцията
в областна
администрация
Силистра.

Противодейств
ие и превенция
на корупцията
по високите
етажи на
властта.
Ограничаване и
недопускане на
корупционни
практики в
централната и
местната власт

Програма на
Правителството за
европейско
развитие на
България.

1. Утвърждаване
на
антикорупционни
правила
/процедури.

Март
2012 г.

Предотврате
ни конфликти
на интереси и
злоупотреби
със служебно
положение.

2. Усъвършенстване на
процедурните
правила за
осъществяване
на дейностите
във връзка с
подадени
сигнали за
корупция.

Април
2012 г.

Публичност и
прозрачност
в действията
за
прекратяване
на
корупционни
практики.

3. Ефективно
прилагане и
контрол на
мерките,
заложени в
Етичния кодекс.

Май
2012 г.

4. Оценка на
корупционния
риск в
администрацията.
15. Повишаване
готовността на

Провеждане на
отбранителномобилизационн

Стратегия за
национална
сигурност на

1. Гражданско
планиране в
интерес на

Юни
2012 г.

Март
2012 г.

Няма
утвърдени
антикоруп
ционни
правила
/процедури.
Етичен
кодекс
утвърден
през
2010г.

Утвърден
и
антикоруп
ционни
правила
/процедур
и.
Актуализи
ран
Етичен
кодекс

Няма
утвърдени
Вътрешни
правила
за оценка
на
корупцион
ния риск

Утвърден
и
Вътрешни
правила
за оценка
на
корупцион
ния риск

Повишена
Актуализи
готовността
ран план
на
област за

Актуализи
ран план
за
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област
Силистра и
областната
администрация
за привеждане
в по високи
степени и
състояния на
готовност за
работа във
военно време.

16. Подобряване на
координацията
и завишаване
на контрола
при
подготовката
за бедствия,

а подготовка
като част от
подготовката на
страната за
отбрана, за
поддържане на
националното
стопанство,
територията и
населението на
областта в
готовност за
работа при
положение на
война, при
военно и
извънредно
положение.

Организиране,
координиране и
контролиране
изпълнението
на превантивни
мерки за
недопускането
или

Република
България.

отбраната;
2. Планиране и
поддържане на
Национална
военновременна
отбранителна
та система за
стратегия.
управление;
3. Осигуряване
Бяла книга
на граждански
за отбраната и ресурси в
Въоръжените
интерес на
сили на
отбраната;
Република
4. Подготовка на
България .
територията и
инфраструктурат
4. Директива
а за отбрана;
за привеждане 5. Организиране
на
на подготовката
централната и и защитата на
териториална
служителите и
администрация населението при
в по високи
положение на
състояния и
война, при
степени на
военно и
готовност за
извънредно
робота във
положение.
военно време.
Национална
1. Разработване
програма за
и утвърждаване
защита при
на областен
бедствия 2009- план за защита
20013 г.
при бедствия
съвместно с
Годишен план териториалните
за 2012 г. за
структури на

Силистра и
областната
администрац
ия
за
привеждане в
по
високи
Януари
степени
и
Декември състояния на
2012 г.
готовност за
работа
във
военно
Януари
време.
Декември
2012 г.
Май Ноември
2012 г.

привежда
не в
готовност
за работа
във
военно
време

привежда
не в
готовност
за работа
във
военно
време

Януари
Декември
2012 г.

Януари –
Март
2012

Подобряване
на
превантивнат
а дейност,
повишаване
подготвеност
та на
администрац

Неактуали Изготвяне
зиран
на нов
план
план
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извършвана от
областната
администрация, териториалните звена
на
министерстват
аи
ведомствата,
юридическите
и физическите
лица в
областта.

намаляването
на последиците
от бедствия;

изпълнение на
Националната
програма за
защита при
бедствия.

централната
изпълнителна
власт и
Март
кметовете на
2012
общини съгласно
последните
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.

МартНоември
2012

3. Организирано
обучение на
областната
администрация
за начините на
поведение и
действие при
бедствия и
изпълнение на
необходимите
защитни мерки;

МартНоември
2012

4.

Провеждане Март-

ията и
териториални
те структури
на
изпълнителн
ата власт,
юридическит
е лица,
едноличните
търговци и
населението
за
ограничаване
на
последиците
от бедствия и
аварии,
осигуряване
на защитата
на живота,
здравето и
имуществото
на
населението,
опазване на
околната
среда,
културните и
материалнит
е ценности
при
възникване
на бедствия

Няма
изграден
щаб
съгласно
новите
промени в
ЗЗБ

Издадена
заповед
Функцион
иращ щаб

Няма
Проведен
проведени и
обучения
обучения
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17.
Устойчивост на
проект
“Електронна
област
Силистра – подобри условия
за гражданите
и бизнеса”.

18. Привеждане
на държавната
политика за
управление на
човешките

Цел. 44.
Развитие на
електронното
управление.

Развитие на
професионална
та държавна
служба и
мотивиране на

Програма на
Правителството на
европейското
развитие на
България.

Стратегия за
управление на
човешките
ресурси в
държавната

на тренировки и
учения
за
усвояване
на
плана.
1. Инсталиране и
поддържане на
АИС на
„собствен”
сървър.
2. Поддържане
на електронната
страница в
съответствие с
унифицираната
визия.
3. Внедряване и
популяризиране
на създадения
модел за
осъществяване
на обратна
връзка с
потребителите
на
административн
и услуги –
гражданите и
представителите
на бизнеса.
1. Преглед на
дейностите на
администрацият
а и
оптимизиране на

Ноември
2012
Февруари
2012
Постоянен

Мартаприл
2012

Януари декември
2012

и
тренировки

и
тренировки

Изграждане
на вътрешна
администрат
ивна
информацион
на
инфраструкту
ра, в
съответствие
с
националнат
а политика за
електронно
управление.

АИС
инсталира
н на
„чужд”
сървър.

АИС
инсталира
н на
„собствен”
сървър.

Офиц.
електр.
страница
ss.govern
ment.bg

Офиц.
електр.
страница
silistra.gov
ernment.b
g

Не е
внедрен
моделът
за
осъществ
яване на
обратна
връзка.

Внедрен
модел за
осъществ
яване на
обратна
връзка.

Повишена
мотивация на
служителите.
Ясни
регламенти

Организац
ионна
структура
– 1 бр.

Оптимизи
рана
организац
ионна
структура
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ресурси на
ниво областна
администрация
.

служителите за
постигане на
качество и
ефективност на
вложения труд.

администрация организационнат
2006-2013 г..
а структура
2.
Актуализиранена
вътрешните
правила,
свързани с
оценката на
трудовото
изпълнение на
служителите в
съответствие с
нормативните
промени
3. Изготвяне на
програма, която
да осигурява
задържане на
служителите с
висока
квалификация и
опит
4. Утвърждаване
на правила за
подбор и
назначаване на
служители в
Oбластна
администрацияСилистра
5. Изготвяне на
нови Вътрешни

за размера
на
възнагражде
нията, в
съответствие
с качеството
и
ефективностт
а на
положения
труд.

Функцион
ални
характери
стики на
дирекциит
е – 2 бр.
Длъжност
ни
характери
стики 31
бр.

Бр.
актуализи
рани
функцион
ални
характери
стики
Бр.
актуализи
рани
длъжност
ни
характери
стики

Вътрешни
правила
за
управлени
е на
човешките
русурси
(2010 г.)

Вътрешни
правила
за
управлени
е на
човешките
русурси
(2012 г.)

Няма
програма
за
задържан
е на
висококва
лифицира
ни
служители
Вътрешни

Утвърден
а
програма
за
задържан
е на
висококва
лифиц.
служители
Вътрешни
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правила за
работната
заплата.

правила
за
работната
заплата
(2010 г.)

правила
за
работната
заплата
(2012 г.)

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