Цели на администрацията за 2009 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация - Силистра
1

2

3

4

Цели за 2009 г.

Стратегически цели

Стратегически
документ

Дейности

Въвеждане на
механизми за
гъвкаво
стимулиране на
служителите,
обвързани с
изпълнението на
целите на
администрацията,
професионалната
квалификация на
служителите и
личния принос за
повишаване
имиджа на
институцията.

Повишаване на
доходите и качеството
на живот.

Актуализирана
програма на
правителството
на
европейската
интеграция,
икономическия
растеж и
социалната
отговорност
2008-2009 г.

5
Срок
/месец
през 2009
г./
март

- Преглед на
дейностите на
администрацията и
оптимизиране на
организационната
структура в
съответствие с
нормативните
актове и вътрешни
правила.
- Обвързване на
оценката на
индивидуалното
юни,
трудово
ноември
изпълнение с
реализацията на
годишните цели на
администрацията
- Определяне на
качествени и
количествени
индикатори за
април
стимулиране на
служителите,
обвързани с
професионалната
квалификация и
личния принос за

6
Очакван резултат
Повишаване на
ефективността на
публичните разходи.
Повишени
мотивация на
служителите и
имидж на
институцията.

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за
текущо
целево
състояние
състояние
Длъжностни
Актуализирани
характеристики
длъжностни
34
характеристики –
Работни планове 100%
33
Актуализирани
Актуализирани
работни
вътрешни
планове-100%
правила за РЗАктуализирани
75%
вътрешни
правила за РЗ100%

повишаване
имиджа на
институцията.
Утвърждаване на
процедури, с които
се регламентира
извършването на
основните
контролни
дейности в
администрацията.

Укрепване на
управленската
отговорност в
организациите от
публичния сектор

Предоставяне на
административни
услуги по
електронен път

Предоставяне по
Стратегия за
електронен път на
електронно
качествени,
правителство
икономически
ефективни и
леснодостъпни
административни
услуги на гражданите и
бизнеса

Стратегия за
развитие на
финансовото
управление и
контрол и
вътрешния
одит в
Република
България

Изготвяне на :
- процедура за
разрешаване,
одобряване и
оторизиране
- процедура за
разделяне на
отговорностите
- система за
двойния подпис
- процедура за
предварителен
контрол
- процедура за
пълно, вярно, точно
и своевременно
осчетоводяване на
всички операции
- процедури за
наблюдение
1.Идентифициране
и
приоритетизиране
на
административните
услуги, които ще се
предоставят по
електронен път
2. Привеждане на
електронната
система за
документооборот в
съответствие на
изискванията за
предоставяне на е-

февруаридекември

Февруариюли

Ефективно
управление на
публичните средства
при стриктно
спазване на
принципите за
законосъобразност,
добро финансово
управление и
прозрачност

Няма разписани
процедури по
контролни
дейности

Изготвени 6
процедури по
контролни
дейности

Ефективност и
прозрачност на
административното
обслужване.
Намаляване на
корупционния риск.

Не се
предоставят
електронни
административни
услуги

Предоставяне на
4 бр.
административни
услуги

Организиране
областно
изложение на
производителите
от приоритетен
отрасъл за
икономиката в
Област Силистра

Развитие
на
динамична икономика,
конкурентоспособна на
европейския
и
световен пазар.

услуги
3.Обучение на
експертите
4.Разработване на
правила/процедури
за електронно
предоставяне на
административни
услуги
февруариОП “Развитие
- Преглед на
септември
на
дейностите на
Конкурентноадминистрацията и 2009
способността
оптимизиране на
на българската организационната
икономика”
структура в
съответствие с
нормативните
актове и вътрешни
правила.
- Обвързване на
оценката на
индивидуалното
трудово
изпълнение с
реализацията на
годишните цели на
администрацията
- Определяне на
качествени и
количествени
индикатори за
стимулиране на
служителите,
обвързани с
професионалната
квалификация и
личния принос за
повишаване
имиджа на

Изготвяне програма
за изложението.
Избиране на отрасъл
и тема на
изложението.
Панаирна площ,
участници, реклама
и т.н.
Изготвяне на дневен
ред. Осигуряване на
ключови участници,
модератори и т.н.

Проведено
изложение

институцията.
Изработване на
актуален профил
на Област
Силистра

Актуализация на
Областна
стратегия за
развитие

“Подобряване
ОП
качеството на средата “Регионално
за живот и работа с по- развитие”
добър достъп и нови
възможности за
повишена регионална
конкурентноспособност
и устойчиво развитие”

1. Набиране на
информация по
сектори

Устойчиво и
балансирано развитие
на районите в
Република България.

1.Сформиране на
работна група за
актуализация

Национална
стратегия за
регионално
развитие 2005
– 2015г

февруарисептември
2009

2. Публикуване на
актуализирана
информация за
Област Силистра в
Интернет сайта на
областта
3. Съставяне на
списък от
приоритетни за
областта
регионални и
междуобщински
проекти

2. Изработване на
план за
актуализация
3. Актуализация на
Областната
стратегия за
развитие
4. Обсъждане на
стратегическия
документ
5. Внасяне за
одобряване на
Областната

Съставена базаданни за секторите
на регионалното
развитие в Област
Силистра

Актуален профил
на Област
Силистра,
наличен на
Интернет сайта
на областта

Актуализиран
профил на областта

Приет от Областния
Януари –
април 2009 съвет за развитие,
стратегически
документ
август 2009

Областна
стратегия от
2005г.

Областна
стратегия от
2009г.

Регионален план Регионален план
на СИРП
на СЦРП

Проект Хидроенергиен комплекс
Силистра Кълъраш

Изготвяне на
проект по ОПАК

Изграждане на
съвременна
инфраструктура,
реализираща
геостратегическото
местоположение на
областта, водеща до
повишаване на
привлекателността за
инвестиции и
подкрепяща
ускореното социалноикономическо развитие
на област Силистра
Компетентна и
ефективна държавна
администрация

Областна
стратегия
развитие –
2005-2015г.

ОПАК

стратегия за
развитие в ОСР
1. Участие в
заседанията на
работната група по
Решение на МС №
617/26.09.
2. Координация на
проекта на ниво
областно ниво
3.

Изготвяне на идея
за проект – Ррtpresentation
Избор на
партньор/и
Попълване на
формуляр за
кандидатстване
Набавяне на
подкрепящи
документи
Комплектоване и
депозиране на
проекта.

Януари –
декември
2009

VІ – VІІІ
2009
ІХ 2009
ІХ – Х 2009
Х 2009

Х 2009

Изразяване на
становища, според
регионалните
специфики на
проекта

Предварителни
предпроектни
проучвания

Актуализиране
на
предпроектните
проучвания

Съгласуване на
проекта със
заинтересованите
страни

Предпроектни
проучвания

Съобразен с
конкретните
условия проект

Подадено проектно
предложение за
участие в обявената
от управляващия
орган, процедура

Одобрен и
финансиран
проект

