Ежегодни цели на администрацията за 2010 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Добрич

1
Цели за 2010
г.

1.Подобряване ефективността на
областна
администрация Добрич
чрез пълно
прилагане на
нормативната
база,
определяща
нейните
задължения

2
Стратегичес
ки цели

В съответствие с
политиката
на
правителството за
ускорено
модернизира
не на
публичния
сектор, да се
работи в
посока
оптимизиране на
качеството,
ефективност
та и
достъпността на
предоставяните услуги

3
Стратегически
документ

Програмата на
Правителството на
европейското
развитие на
България;
Стратегически
план за
дейността на
областна
администрация
Добрич за
периода 20102012 г.

4
Дейности

5
Срок
/месец
през 2010
г./

6
Очакван
резултат

Преглед на
функциите,
отговорностите
и капацитета,
анализ и
оценка на
дейността и
работните
процеси в
администрация
та.

Мартаприл
2010 год.

Изготвен
докладанализ за
функциите,
отговорности
те и
капацитета,
анализ и
оценка на
дейността и
работните
процеси в
администрац
ията

Подобряване
на
организацията,
работните
процеси и
координацията

Междине
н срок за
анализюни 2010
г.

Съкращаване
срокове за
обслужване
на
гражданите и

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние
Докладанализ- 0 бр.

Индикатор за
целево
състояние
Докладанализ- 1 бр

Срок за
извършване
на
администрат
ивна услуга –
средно 20

Срок за
извършване
на
администрат
ивна услуга –
средно 13
1

за
населението,
с цел
повишаване
на
удовлетворе
ността от
административното
обслужване;

в дирекциите
„АПОФУС” и
„АКРРДС”

Окончате
лендекември
2010 г.

Подобряване
на
организацията
на работа в
областна
администрация
Добрич, по
отношение
прилагане
изискванията
на Системата
за финансово
управление и
контрол

31.03.
2010 г.

Усъвършенства
не на
Интегрираната

31.03.
2010 г. ISO 9001/

юридическит
е лица и
недопускане
на
превишение
на този срок
за не повече
от 10% от
постъпилите
преписки.

дни

дни
До 10 % от
преписките с
по-голям
срок

Въвеждане
на нови
контролни
процедури в
Системата за
финансово
управление и
контрол

Въведени 4
бр.
контролни
формуляри
за заявки за
извършване
на разход

Въведени
допълнителн
о 2 бр.
контролни
формуляри
от типа чеклист

Отстранени
второстепенн

Второстепен
ни

Второстепен
ни

2

система за
управление –
Системата за
управление на
качеството и
Системата за
управление на
информационн
ата сигурност –
съгласно
изискванията
на
международнит
е стандарти.

2000

Повишаване на
ефективността
при управление
на държавната
собственост

Междине
н срок за
анализ30.04
2010 г.
Окончате
лен30.10
2010 г.

31.07.
2010 г. ISO
27001/
2005

и
несъответств
ия по ISO
9001/ 2000
Отстранени
второстепенн
и
несъответств
ия по ISO
27001/ 2005

Изготвяне на
анализ за
типа имоти,
които е
целесъобраз
но (от
икономическо
екологично,
социално и
т.н. значение)
да бъдат
продавани
през 2010
год.

несъответств
ия по ISO
9001/ 2000
2 бр.
Второстепен
ни
несъответств
ия по
ISO27001/
2005
6 бр.
Изпълнени

несъответств
ия по ISO
9001/ 2000
0 бр.
Второстепен
ни
несъответств
ия по
ISO27001/
2005
2 бр.

Анализ – 0
бр.
Брой
продажби на
имоти ДС 72
бр.

Анализ – 1
бр.
Брой и тип
продажби на
имоти ДС в
съответствие
с анализа 52
бр.
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Анализ за
подобряване
стопанисване
то на ДС,
чрез
отдаване под
наем на
имоти ДС
2 Постигане
на
прозрачност
и отчетност в
администрац
ията,
подобряване
механизмите
за контрол.

Осигуряване
на
качествени,
ефективни и
достъпни
администрат
ивни услуги
за
гражданите и
бизнеса и
повишаване
удовлетворе
ността от
администрат
ивното
обслужване

Програмата на
Правителството на
европейското
развитие на
България;
Стратегически
план за
дейността на
областна
администрация
Добрич за
периода 20102012 г.

Подобряване
на
сътрудничество
то
с
гражданското
общество,
медиите,
социалноикономическите
партньори
и
партньорството
между
администрации
те
за
противодействи
е
на
корупцията.

30.04.
2010г. и
30.09.
2010 г.

Анализ- 0 бр.

Анализ 1 бр.
Увеличение
на сумата на
от отдадени
под наем
имоти с 10%

0 бр.
Провеждане
на заседания
на Областния
съвет за
противодейст
вие и
превенция на
корупцията –
на всеки 6
месеца.

2 бр.

Подобрена
комуникация
и
партньорство
между
заинтересова
ните страни в
сферата на
противодейст

Брой
конференции
- 2 бр.
Съвместни
тематични
срещи- 2 бр.
.

Брой
конференции
,- 0 бр.
съвместни
тематични
срещи,
публикации в
медиите,
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вие с
корупциятаконференции
, съвместни
тематични
срещи,
публикации в
медиите,

Поддържане на
раздел
“Антикорупция”
на
интернетстраницата на
Областна
администрация
Добрич.

Подобрена
комуникация
В деня на в сферата на
настъпва електронното
пространство
не на
събитието

Брой
публикации и
обратна
връзка на
страницата
на ОАДобрич- 0 бр.

Брой
публикации и
обратна
връзка на
страницата
на ОАДобрич- 15
бр.

Подобряване
на
публичността
на резултатите
от работата на
дирекциите по
осъществяване
то на контрола
в администрациите.

Публикуване
на доклади за
дейността на
Междинен срок- двете
юни/авгус дирекции на
Интернет
т 2010
страницата
год.
Окончате на ОАДобричлен –
обобщен
ноември
доклад след
2010 г.
междинното
оценяване и

Брой
доклади по
дирекции- 0
бр.

Брой
доклади по
дирекции- 4
бр. (2+2) бр.

5

окончателен
в края на
годината

3.Подобряване
ефективността
на
междуведомствената
координация
и
партньорство
то с всички
заинтересова
ни страни.

Интегриран
подход
и
добра
координация
между
всички
йерархични
нива
и
междуинституционални
действия на
територията
на областта
–
основен
фактор
за
по-висока
ефективност
в
управлението, и условие
за създаване
на
параметри,
гарантиращи
необратимостта
на
бъдещото

Програмата на
Правителството на
европейското
развитие на
България;
Стратегически
план за
дейността на
областна
администрация
Добрич за
периода 20102012 г.
Интегрирана
стратегия
за превенция и
противодействие
на корупцията
и
организираната
престъпност

31.10.
Разработване
на
политики 2010 г.
чрез
координация в
структурите на
държавната
администрация
и
чрез
консултации и
партньорство с
всички
заинтересовани
страни.

Изготвена
стратегия за
подобряване
на
координацият
ав
структурите
на
държавната
администрац
ия, като се
ползва
информация
от
Министерски
съвет.

Подкрепа
и
съдействие за
ускорено
изграждане,
поддържане и
модернизиране
на
транспортната
инфраструктура

Модернизаци
я на ГКПП-та
на
територията
на област
Добрич

Брой
проведени
междуведом
ствени
срещи по
различните
направления
- социални,
демографски
рег.развитие,
околна
среда,
бедствия и
аварии и т.н.

Брой
проведени
междуведомс
твени срещи
по
различните
направлениясоциални,
демографски,
рег.развитие,
околна
среда,
бедствия и
аварии и т.н.10 бр.

Брой
модернизира
ни ГКПП-та0 бр.

Брой
модернизира
ни ГКПП-та2 бр.
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устойчиво
социалноикономическо развитие
на
Област
Добрич;

4.Подобряване качеството
на
администрати
вното
обслужване
на
гражданите и
бизнеса.

Осигуряване
на
качествени,
ефективни и
достъпни
администрат
ивни услуги
за
гражданите и
бизнеса
и
повишаване

– като ключов
фактор
за
сериозен
инвеститорски
интерес
в
региона,
съгласно
заложени
действия
в
правителствена
та програма за
развитие
на
граничните
райони:
рехабилитация
на
инфраструктура
та на ГКПП Йовково и ГКПП
- Дуранкулак.
Програмата на
Правителството на
европейското
развитие на
България;
Стратегически
план за
дейността на
областна

Осигуряване на
технически
условия за
предоставяне
на електронни
административ
ни услуги и
вътрешни
електронни
услуги, в
контекста на

31.10.
2010 г.

Брой
Въвеждане
електронни
на нови
администрат услуги – 1 бр.
ивни услуги,
свързани със
управление
на
държавната
собственост,
предоставени
по

Брой
електронни
услуги – 2 бр.
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удовлетворе
ността
от
административното
обслужване

администрация
Добрич за
периода 20102012 г.
Националната
стратегия за
развитие на
информационното общество

хармонизиране
на
Националната
стратегия за
развитие на
информационното общество
с политиката на
Европейския
съюз и
програмните
документи на
правителството

електронен
път

Осигуряване на
стандартна
и
съвместима
информационно-комуникационна среда
за
по-добро
административ
но обслужване
на гражданите
и бизнеса

8

