Отчет за изпълнение на целите за 2010 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ДОБРИЧ
1
Дейности
Цели
за 2010
г.

1 Цел 1:
Подобр
яване
ефектив
ността
на
областн
а
админис
трация
Добрич
чрез
пълно
прилага
не
на
нормати
вната
база,
определ
яща

2

3
Резултат

4
Индикатор за
изпълнение
Индикатор за
целево
състояние
/заложен в
началото
на 2010 г./

5
Индикатор за
самооценка
Индикатор
за текущо
състояние
/ отчетен
в края на
2010 г. /

напълно постигната
цел /100 %/
задоволително
постигната цел
/50 и над 50 %/
незадоволително
постигната цел
/ под 50 %/

Дейност 1:Преглед на функциите,
отговорностите и капацитета, анализ и оценка
на дейността и работните процеси в
администрацията.
Бяха изготвени общо три доклада за
функциите, отговорностите и капацитета на
извършваните дейности и работни процеси в
Областна администрация Добрич. Докладите
са изготвени независимо един от друг от
главния и двамата старши юрисконсулти.
Въпреки това обаче оценките от тези доклади
не доведоха до оптимизиране на процесите и
дейността. Причината за това е най вече, че
Областна администрация Добрич с цел
изпълнението на изключително намаления
Бюджет за 2010 г. работи с редуциран числен
състав, достигащ в определени моменти до
седем служители по-малко от определените по
щат. В тази връзка още от началото на 2011 г.

ДокладДокладИзготвен
доклад-анализ анализ- 1 бр анализ- 3
бр
за функциите,
отговорностите
и капацитета,
анализ и
оценка на
дейността и
работните
процеси в
администрация
та

300%
1 –напълно
постигната
цел.

1

нейните е издадена заповед на Областния управител
задълже за оптимизиране на дейностите и процесите в
ния.
Областна администрация Добрич, с краен срок
за изпълнение 30.04.2011 г.
Дейност 2:Подобряване на организацията,
работните процеси и координацията в
дирекциите „АПОФУС” и „АКРРДС”
В
доклада
на
единия
от
старши
юрисконсултите има разработени следните
предложения:
- Да се създадат работни групи, които да
разработят правила за предоставяните от
администрацията административни услуги.
- Да се извърши проверка на всички
вътрешни заповеди и при необходимост да се
актуализират.
Част от тези предложения са реализирани, но
въпреки това сроковете за осъществяване на
административните услуги не бяха намалени.
Причини за това са:
1. Работа на Областна администрация
Добрич в намален числен състав, в
сравнение с определения по щат;
2. Работа на служителите от Областна
администрация
по
стари
и
не
приключени преписки, в това число –
преписки за полиция и прокуратура;
3. Текучеството, ниското експертно ниво,
особено
в
отдел
„Държавна
собственост”, които предоставят над
80% от административните услуги;
4. Вакантни за повече от една година са
ключови
длъжности
в
Областна

Съкращаване
срокове за
обслужване на
гражданите и
юридическите
лица и
недопускане на
превишение на
този срок за не
повече от 10%
от постъпилите
преписки.

Срок за
извършване
на
администра
тивна
услуга –
средно 13
дни
До 10 % от
преписките
с по-голям
срок

Срок за
извършван
е на
администр
ативна
услуга –
средно 23
дни

56%
2 - задоволително
постигната цел
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администрация Добрич – Директор на
дирекция „АКРРДС” и началник отдел
„Държавна
собственост”.
Това
затруднява координацията на процесите
и забавя работата на отделните звена в
Областна администрация Добрич.
Дейност 3:Подобряване на организацията на
работа в областна администрация Добрич, по
отношение
прилагане
изискванията
на
Системата за финансово управление и
контрол
Липсата на бюджетна осигуреност и на
достатъчен капацитет, както и посочените погоре причини доведоха до неизпълнение на
тази дейност. В своя заповед, Областният
управител е определил да бъдат разработени
нови вътрешни нормативни документи до края
на март 2011 г., както и промяна на
длъжностните характеристики на служителите,
имащи задължения по прилагането на
Системата за финансово управление и
контрол.
Дейност
4:
Усъвършенстване
на
Интегрираната система за управление –
Системата за управление на качеството и
Системата
за
управление
на
информационната сигурност – съгласно
изискванията на международните стандарти.
През месец май 2010 г. e отстранено едно
несъответствие от контролен одит по ISO
9001:2000. Калибрирани са измервателни
уреди от сертифицирани лаборатории
Предприети бяха мерки за финансово

Не са
въведени нови
контролни
процедури в
Системата за
финансово
управление и
контрол

Въведени
допълнител
но 2 бр.
контролни
формуляри
от типа чеклист

Въведени
допълните
лно 0 бр.
контролни
формуляр
и от типа
чек-лист

Защитени
сертификати
Второстепе Отстранен
по
нни
и
Международен
несъответст
стандарт ISO
второстепе
9001:2008 и по вия по ISO

0
3 - незадоволително
постигната цел

100%
1 – напълно
постигната цел
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осигуряване на дейности, които са необходими Международен
9001/ 2000 нни
за отстраняване на несъответствия, открити стандарт ISO
0 бр.
несъответс
при проведени предишни одити през 2009 г. и 27001:2005.
твия по
за усъвършенстване
на
системата за
ISO 9001/
управление на сигурността на информацията.
2000 - 0
Изпратено беше писмо РД-07-1521/22.07.2010
бр.
г. до Министерски съвет. Поради липса на
финансиране,
тези
дейности
не
бяха
реализирани през 2010 г. В резултат на това 2
Второстепе Отстранен
и критични
бр. несъответствия не са отстранени.
нни
През м. Септември 2010 г. бяха проведени
несъответст несъответс
вътрешен одит на системата за управление на
вия по
твия – 2
качеството на Областна администрация
ISO27001/ бр.
Добрич по Международен стандарт ISO
2005
второстепе
9001:2008 и вътрешен одит на системата за
2 бр.
нни
управление за сигурността на информацията
несъответс
на Областна администрация Добрич по
твия по
Международен стандарт ISO 27001:2005, във
връзка с предстоящ контролен одит от страна
ISO 27001/
на СЖС България ЕООД. Открито бе едно
2005 – 1
второстепенно
несъответствие
по
ISO
бр.
27001:2005, което в последствие беше
отстранено.
През м. Октомври 2010 г. беше проведен
външен контролен одит на системата за
управление на качеството по Международен
стандарт ISO 9001:2008 и на системата за
управление за сигурността на информацията
на Областна администрация Добрич по
Международен стандарт ISO 27001:2005 от
страна на SGS. Открити са 2 бр. критични и 1
бр.
второстепенно
несъответствия
по
Международен стандарт ISO 27001:2005.
Трите несъответствия бяха отстранени през
2010 г. В резултат на това Областна

67%
2 – задоволително
постигната цел
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администрация Добрич успешно защити
сертификатите си по Международен стандарт
ISO 9001:2008 и по Международен стандарт
ISO 27001:2005.
Изпратена беше отчетна информация до
Министерски съвет за състоянието на
поддържането на сертификатите по ISO 9001 и
ISO 27001.
Дейност 5: Повишаване на ефективността при
управление на държавната собственост
Старши експерт от отдел „Държавна
собственост”(ДС) към месец март 2010 г.
извърши анализ на имотите, които е
целесъобразно да бъдат продадени. В
резултат на това експерта от отдел „ДС”,
директор на дирекция „АПОФУС” и главния
секретар предложиха на Областния управител
План за приходите за 2010 г. от продажба на
имоти –частна държавна собственост. Поради
отнетата възможност за продажба на имотичастна държавна собственост на областните
администрации, с промяната от началото на
месец май 2010 г. на чл. 44 от Закона за
държавната собственост, утвърденият от
Областния
управител
План
не
беше
реализиран.
Обявени търгове за продажба на държавни
имоти – 8 бр.апартаменти – 2 бр. - на
основание
заповеди
№
РД-11-0305/18.12.2009г. и № РД-11-03-02-/05.02.2010г.
Имотите не бяха продадени, поради липса на
интерес.
Проведени 2 бр. търгове за отдаване под
наем на части от недвижими имоти :

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

Анализ – 1
бр.

Брой и тип
продажби
на имоти
ДС в
съответстви
е с анализа
52 бр.

Анализ – 1
бр.

Брой и тип
продажби
на имоти
ДС в
съответств
ие с
анализа 0
бр.

100%
1 - напълно
постигната
цел.
0
3 - незадоволително
постигната цел

Анализ за
подобряване
5

Отдадени под наем с Договори за наем със
срок от 60 месеца 1 кв.м. площ за монтиране
на кафе - автомати от фоайето на сградата на
Корпус 2, пл. „Свобода” № 5 с наемател „КАФЕ
ВЕНДИНГ – В” ЕООД и фоайето на сградата
на
Областна
администрация,
ул.
„Независимост” № 5 с наемател „ДЕКСТРЕМ –
ДИЯН ЯНКОВ” със Заповед за провеждане на
търг за отдаване под наем № РД-11-0301/18.01.2010г..
Отдаден 1 кв.м. от фоайето на сградата на
Областна администрация, ул. „Независимост”
№ 5 за монтиране на терминално устройство –
АТМ на наемател „ОББ” АД – клон Добрич със
Заповед за провеждане на търг № РД-11-0305/02.06.2010г.
По счетоводни данни сумата от наеми за
2010 година превишава сумата от наеми за
2009 г. с 5 727 лева, т.е. увеличението от
приходите от наеми е с 6%, в сравнение на
предходния отчетен период. Причината за помалкото изпълнение в сравнение с плана е
намаляването прихода от наем за ползването
на общите части на „Корпус 2”, в резултат на
прилагане на Закона за етажната собственост.
Изготвени 30 бр. становища и докладни по
проблемни преписки.
Изготвени 16 бр. писма до длъжници
наематели на Областна администрация –
политически партии и физически и юридически
лица.
Изготвени 3 бр. Договори за наем за
административни нужди със: „Служба за
трудова медицина – ВОРОШ” ЕООД – стая №
807, „Български футболен съюз” – стая № 409

стопанисванет
о на ДС, чрез
отдаване под
наем на имоти
ДС

Анализ 1
бр.

Увеличение
на сумата
на от
отдадени
под наем
имоти с
10%

Анализ 1
бр.

Увеличени
е на
сумата на
от
отдадени
под наем
имоти с 6%

100%
1 - напълно
постигната
цел.

60%
2задоволително
постигната цел.
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и „Районна колегия на стоматолозите” – стая
№ 602 в сградата на Корпус 2.
Изготвени 13 бр. анекси към Договори за
наем:
Общ. Добрич, наематели в сградата на
Корпус 2 – „Ученически отдих и спорт” ЕООД;
„Регионална
развъдна
асоциация
на
млекопроизводителите Добруджа – 2003” ,
„Регионална занаятчийска камара” и „Областен
съюз на земеделските кооперации Добруджа”.
Стаите се ползват за административни нужди.
7 бр. анекси с наематели в апартаменти.
Общ. Добричка, наематели в с. Смолница –
Светозар Шибилев Евтимов - за жилищни
нужди и с. Орлова могила – ЕТ „Цеков – Стоян
Костадинов” за търговска дейност.
2 Цел 2:
Постига
не
на
прозрач
ност и
отчетно
ст
в
админис
трацият
а,
подобря
ване
механиз
мите за
контрол.

Дейност 1: Подобряване на сътрудничеството
с гражданското общество, медиите, социалноикономическите партньори и партньорството
между администрациите за противодействие
на корупцията.
В Областна администрация няма подадени
сигнали за корупция. Затова не са провеждани
Областния
съвет
за
заседания
на
противодействие и превенция на корупцията.
Но въпреки това Областна администрация
работи по множество преписки, свързани
дейността на областните управители от
предходния политически кабинет и директора
на дирекция „АКРРДС” от същото време
В тази връзка са изготвени становища,
доклади и са предоставени на МВР, заедно с
заверени копия на документи по следните
преписки,

Провеждане на
заседания на
Областния
съвет за
противодейств
ие и превенция
на корупцията
– на всеки 6
месеца.

2 бр.

0 бр.

0
3 - незадоволително
постигната цел
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РД 09-584 от 09.03.2010 г.;
РД 09-607/11.03.2010 г.
РД 09-614/12.03.2010 г.
РД 09-642/16.03.2010 г.
РД 09-678/22.03.2010 г.
РД 09-1697/02.08.2010 г и 20.09.2010 г
РД 09-2033/24.09.2010
РД-09-451/24.02.2010 г.
РД-07-1029/29.04.2010г.;
РД-09-546/05.03.2010г.;
РД-09-2011/20.09.2010г.;
РД-09-1029/29.04.2010г.;
РД-09-2082/30.09.2010г.;
РД-09-2562/02.12.2010г.;
РД-09-2646/15.12.2010г..
В своята ежедневна практика Областна
администрация – Добрич, прилага принципите
на прозрачност, като използва следните
основни канали за информация:
Официална Интернет страница на
Областна
администрация
Добрич
(http://www.dobrich-governor.org/),
на
която
ежедневно се публикува и актуализира
информацията.
През 2010 г. на уеб-сайта са
публикувани 315 информационни материала, в
това число в разделите Новини, Обяви и
Съобщения - или повече от един текст дневно.
Публикациите
са
изпращани
като
прессъобщения /с изключение на платените
обяви/ на всички медии в Област Добрич.
Със заповед на Областния управител е
в ход извършването на ре-дизайн на
официалния сайт. Актуализацията е в
съответствие с изискванията към дизайна на

Подобрена
комуникация и
партньорство
между
заинтересован
ите страни в
сферата на
противодейств
ие с
корупциятаконференции,
съвместни
тематични
срещи,
публикации в
медиите,

Подобрена
комуникация в
сферата на

Брой
конференци
и- 2 бр.

Брой
конференц
ии- 5 бр.

Съвместни
тематични
срещи- 2 бр.
.

Съвместни
тематични
срещи- 5
бр.

Брой
публикации

Брой
публикаци

250%
1 - напълно
постигната
цел.

250%
1 - напълно
постигната
цел.

233%
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интернет
страниците
на
областните електронното
администрации
/Инструкция
№4
от пространство
21.07.2009г./. С приключване на процеса по
изпълнение на техническото задание и
усъвършенстване на визията на сайта, ще се
постигнат очакваните резултати по отношение
на неговата по- добра функционалност и
повишена информативност. Оптимизирането
на процеса въз основа на постоянно развитие
и надграждане на информационните и
комуникационни технологии при прилагането
на
публичните
политики
в
Областна
администрация, се превръща в индикатор за
открито и прозрачно управление. Уеб-сайта на
Областна
администрация,
е
основен
информационен канал в този динамичен
процес.
Друг основен канал за информация през
2010 г. остават
местните и регионални
електронни и печатни изднания.
С цел пълна прозрачност в работата на
Областна администрация към обществеността,
през изминалата 2010 г. срещите и всички
изяви на Областния управител и заместник
областните
управители,
свързани
с
осъществяване на техните правомощия и
провеждане на държавната политика в
региона, се организираха във формат открит
за
журналисти,
като
много
често
представителите на медиите са активни
участници, и срещите във втората си част
преминават в пресконференции. Традиционно
в края на годината се провежда обобщаваща
годишна пресконференция.
Сред актуалните събития, организирани

и обратна
връзка на
страницата
на ОАДобрич- 15
бр.

ии
обратна
връзка на
страницата
на ОАДобрич- 35
бр.

1 - напълно
постигната
цел.
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от Областния управител и екипа му, със
съдействието на администрацията, поставяни
на вниманието на местната общественост, и
намерили
широк
отзвук
в
медийното
пространство, са:
• Срещи с кметове на общини,
представители
на
местните
власти и държавните структури;
• Срещи с народни представители;
• Срещи
със
земеделски
производители и представители
на бизнеса;
• Информационна
среща
с
участието на министър Томислав
Дончев и участие в кампанията за
популяризиране на структурните
фондове на Европейския съюз и
усвояването на средствата по
различните оперативни програми;
• Поддържане на добър синхрон
между Областна администрация и
компетентните ведомства в посока
работата на отделни проекти за
рехабилитация на пътната мрежа
и
В и К- мрежата, и
инфраструктурата като цяло;
• Заседания на Регионалния съвет
за развитие, Областния съвет за
развитие и съответните комисии
към него;
• Три големи областни срещи по
изработването и създаването на
Стратегия
за
развитие
на
социалните услуги в Област
10

•
•

•

•

•

•

•

•

Добрич (2011-2015 г.);
Състоянието на пазара на труда;
Организирана и проведена в
Областна
администрация
Регионална борса на идеи по
Корпоративна
социална
отговорност, с участието на
представители на Камарата за
търговия, индустрия и земеделие
в Констанца, Румъния;
Срещи за готовността за работа
при зимни условия на общините и
териториалните звена;
Срещи със здравни работници по
различни аспекти на Здравната
реформа;
Съвместни инициативи по ОП
„Трансгранично
сътрудничество
Румъния- България 2007-2013 г.”,
Международна конференция в
Областна
администрация,
подготвена
със
Съвместния
технически
секретариат
–
Кълъраш, Румъния;
През 2010 г. Област Добрич е
била посетена от седем министри
- една цифра, която е показателна
за отношението на централната
власт към нашия регион и
неговото развитие;
Областният управител и неговите
заместници
са
участвали
в
поредица от срещи в Министерски
съвет, където са обсъждани
11

•

•

актуални въпроси, свързани с
регионалната
координация,
правомощията и функциите на
областните управители, както и
въпроси, касаещи проекти и
програми
със
социална
насоченост.
Срещи на Областния управител в
МРРБ
с
министър
Росен
Плевнелиев и неговия екип по
отношение
на
промените
и
усъвършенстването
на
нормативната
уредба,
по
отношение на управлението и
разпореждането с имоти – частна
държавна
собственост,
регионалното
развитие
и
устройството
на
територията;
както
и
за
промени
и
усъвършенстване
на
нормативната уредба, свързана с
осъществяването на функции и
правомощия
в
областта
на
околната среда и водите.
С
измененията в Закона за водите,
бе проведено първото Общо
събрание на Асоциацията по В и К
в обособена територия Добрич.
Публичност
и
гласност
на
провежданата
в
Областна
администрация Добрич политика
на икономическа и финансова
обоснованост и целесъобразност
на управленските решения, не
само като антикризисна мярка, но
12

преди всичко като стил на
отговорното управление.
През
изминалата
една
година,
Областният управител и неговите заместници
са правили изявления и са давали интервюта
за всички местни медии /вестници, радиа и
кабелна телевизия/, за Агенция Фокус, за в.
„Класа”, в. „Стандарт”, в. „Бизнес България”.
Отразявани са техни участия във важни
обществени събития, чествания, културни
мероприятия, местни и национални тържества.
Дейност
2:
Поддържане
на
раздел
“Антикорупция” на интернет-страницата на
Областна администрация Добрич.
 През м. февруари 2010 г. приключи Проект
А08-12-21С/02.02.2009 „За прозрачни и
открити
областни
и
общински
администрации”
на
Областна
администрация Варна,
финансиран по
Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансиран от Европейският
съюз чрез Европейския социален фонд.
През периода бяха извършени следните
дейности по проекта:
•
проведена
кореспонденция
с
общини, във връзка с провеждане на
заключителна конференция;
•
служители
от
Областна
администрация Добрич взеха участие на
заключителната
конференция
по
проекта на 21.01.2010 г.;
•
извършена
беше
техническа
работа по окомплектоване на документи
за доказване на извършената дейност;
13

•
изготвяни бяха информационни
материали,
предназначени
за
публикуване на интернет страницата на
Областна администрация Добрич;
•
събрана
беше
информация,
публикувана в медиите, във връзка с
отразяване на събития, свързани с
проекта.
Дейност 3: Подобряване на публичността на
резултатите от работата на дирекциите по
осъществяването
на
контрола
в
администрациите.
Извършени са 8 проверки на морските
плажове на територията на областта от
комисии, назначени със заповед на Областния
управител във връзка с:
- контрол на състоянието на морските плажове
на територията на областта – 3 броя;
- контрол на изпълнение задълженията на
наемателите на
морски плажове на
територията на областта – 1 брой;
- подадени сигнали за незаконно стопанисване
на морски плажове на територията на областта
– 4 броя.
Публикувана
беше
информация
на
интернет
страницата
на
Областна
администрация Добрич, относно условията за
участие на плажовете от Област Добрич в
конкурса „Син флаг”.
Публикувана
беше
информация
на
интернет
страницата
на
Областна
администрация Добрич, относно условията за
участие на фирми от Област Добрич в панаир
на производителите „Изберете българското” –
14

гр. Пловдив.
През горепосоченият период във връзка с
реализиране правомощията на Областния
управител по контрол върху актовете на
общинските съвети, съгласно разпоредбите на
Закона за администрацията и Закона за
местното
самоуправление
и
местната
администрация са изготвени становище по
протоколи на общинските съвети. Общ брой
разгледани решения за 2010 г. – 1501;
Върнати за ново обсъждане, със заповед
на Областния управител – 93; Оспорени
решения пред Административен съд
Добрич – 20 бр.
Разпределението
на
разгледаните
решения по общински съвети е следното:
Общински съвет гр. Балчик – Извършена
проверка за законосъобразност на 227 бр.
решения. Върнати решения за ново обсъждане
– 13 бр. Оспорени пред Административен съд
– Добрич – 8 бр.
Общински
съвет
град
Добрич
Извършена проверка за законосъобразност на
232 бр. решения, Върнати решения за ново
обсъждане – 10 бр., Оспорени пред
Административен съд – Добрич – 2 бр.
Общински съвет Генерал Тошево Извършена проверка за законосъобразност на
171 бр. решения; Върнати решения за ново
обсъждане
–
7 бр.,
Оспорени пред
Административен съд – Добрич – 9 бр.
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Общински съвет Тервел – Извършена
проверка за законосъобразност на 114 бр.
решения, Върнати решения за ново обсъждане
– 10 бр., Оспорени пред Административен съд
– Добрич – 1 бр.
Общински
съвет
–
Добрички
Извършена проверка за законосъобразност
262 бр. решения, Върнати решения за ново
обсъждане – 17 бр., Няма оспорени пред
Административен съд – Добрич.
Общински съвет гр. Каварна –
Извършена проверка за законосъобразност на
180 бр. решения. Върнати решения за ново
обсъждане – 9 бр. Няма оспорени пред
Административен съд – Добрич.
Общински съвет Крушари – Проверени
150 бр. решения. Върнати решения за ново
обсъждане – 11 бр. Няма оспорени пред
Административен съд – Добрич.
Общински съвет Шабла- Проверени 165
решения. Върнати решения за ново обсъждане
– 14 бр. Няма оспорени пред Административен
съд – Добрич.
3 Цел 3:
Подобр
яване
ефектив
ността
на
междув

Дейност 1: Разработване на политики чрез
координация в структурите на държавната
администрация
и
чрез
консултации
и
партньорство с всички заинтересовани страни.
Проведени бяха следните работни срещи:
 Областно планиране на социалните услуги
– две работни срещи със всички

Изготвена
стратегия за
подобряване
на
координацията
в структурите
на държавната

Брой
проведени
междуведо
мствени
срещи по
различните
направлени

Брой
проведени
междуведо
мствени
срещи по
различнит
е

150%
1 - напълно
постигната
цел.
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заинтересовани страни.
едомств
 Регионална борса на идеи „Корпоративна
ената
социална отговорност” под наслов „Заедно
координ
социално отговорни” - една работна среща
ация и
партньо  Проведена работна среща под наслов
„Стоп на бедността сега”.
рството
две
работни
срещи
с
с всички  Проведени
организации на хора със специфични
заинтер
потребности във връзка с изготвяне на
есовани
Областна стратегия за социални услуги
страни.
2011-2015.
 Проведени Заседания на Комисията по
заетост – 5 бр.
 Проведени Заседания на Областен съвет
за сътрудничество по етническите и
демографски въпроси – 2 бр.
 Проведени Заседания на Областна комисия
по условия на труд – 1 бр.
 По трансгранично сътрудничество между
Румъния и България са проведени две
работни
срещи
със
участието
на
заинтересовани страни и партньори от
Румъния.
Служители от отдел „РРАК” подпомогнаха
организирането на Областния съвет за
развитие (ОСР) и на Регионалния съвет за
развитие (РСР).
През текущия период беше подпомогнат
активно
екипът
на
отдел
„СПКРР
Североизточен район - Варна” към МРРБ по
организирането
и
провеждането
на
територията на гр. Добрич на заседание на
Регионалния
съвет
за
развитие
на
Североизточния район (СИР), на който
председател бе областният управител на

администрация
, като се
ползва
информация от
Министерски
съвет.

ясоциални,
демографск
и,
рег.развити
е, околна
среда,
бедствия и
аварии и
т.н.- 10 бр.

направлен
иясоциални,
демографс
ки,
рег.развит
ие, околна
среда,
бедствия и
аварии и
т.н.- 15 бр.
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област Добрич. На тази среща беше
съгласуван и одобрен Годишният доклад за
изпълнението на Регионалния план за
развитие на Североизточен район 2007-2013 г.
Заседанието бе проведено на изключително
професионално ниво.
Организирано бе приемане на решение от
страна
на
членовете
на
Регионалния
координационен комитет към СИР чрез
процедурата за „неприсъствено гласуване на
решение”- „Въвеждане на процедура за
осигуряване на информация и обсъждане на
съответствието, допълняемостта и синергията
на проектни предложения по Оперативна
програма за транснационално сътрудничество
„Югоизточна Европа 2007-2013” с операции по
оперативни
програми
и
инициативи,
съфинансирани от Европейския съюз, които се
осъществяват на територията на районите от
ниво 2” по задание на МРРБ.
Изпълнени бяха дейности по предоставяне
на информация за потенциални предложения
за проекти по третата покана на Оперативна
програма за транснационално сътрудничество
„Югоизточна Европа 2007-2013” към другите
три областни управители от СИР- Варна,
Шумен и Търговище. От страна на Областна
администрация- Добрич към МРРБ бяха
формулирани
и
изпратени
няколко
предложения за потенциални проекти по
отделните приоритетни оси на програмата.
Във
връзка
с
процедурата
по
неприсъствено приемане на решение на
Регионалния
съвет
за
развитие
в
Североизточен район за одобряване на
18

проекта на Актуализирания документ за
изпълнението на Регионалния план за
развитие на Североизточен район 2010- 2013
год. са предприети необходимите дейности по
неговото одобрение.
Предприети активни действия от страна на
Отдел „РРАК” по организиране на две
заседания на Областния съвет за развитие. На
първото заседание е приета Областната
стратегия за развитие на социалните услуги
(ОСРСУ) на област Добрич 2011-2015 год. На
второто
заседание
са
представени
и
разгледани Междинната оценка на Областната
стратегия за развитие 2005-2013 год., въпроси,
свързани с депото за твърди битови отпадъци,
звеното за мониторинг на ОСРСУ 2011-2015 г.
и други.
По определени въпроси са провеждани
периодични
тематични
срещи
с
представителите на местната власт- кметове,
заместник-кметове и експерти (лодкостоянки и
морския бряг, за регионалното депо и
компактор за твърди битови отпадъци (ТБО)
съвместно с РИОСВ- Варна и други).
Във връзка с получено писмо от МРРБ с
указания за попълване на анкета, отнасяща се
за анализиране на проблемите, свързани с
изпълнение на функциите на регионалните и
областни съвети за развитие е попълнена и
изпратена анкета с необходимите данни,
отговори и допълнителни предложения.
• Съгласуване на проекти на нормативни
актове, като се вземе предвид баланса на
интересите между местно и национално ниво
Беше подпомогнат с експертна помощ
19

екипът на главния секретар по анализ и нови
предложения, свързани с функциите на
областния управител, съгласно действащото
към 12.03.2010 г. законодателство по задание
на Министерски съвет. Неколкократно бе
оказвано съдействие и при попълване на
отделни глави от други въпросници, свързани
с функциите и организацията на дейността на
областните администрации.
Във връзка с изискванията и разпоредбите
на чл.34, ал.1 от Устройствения правилник на
Министерски
съвет
и
на
неговата
администрация (Обн. ДВ. бр.78 от 02.10.2009
г.) е съгласуван представеният проект на Закон
за изменение и допълнение на Закона за
водите със определен брой предложения,
допълнения и забележки.
Във връзка с изготвените проекти на
заповеди за обявяване на защитена зона
„Белите скали” (код BG 0002097), защитена
зона „Балчик” (код BG 0002061), защитена зона
„Батова” (код BG 0002082), определени
съгласно изисквания на Директива 79/409/ЕЕС
за опазване на дивите птици, са изпратени
предложения до МОСВ, МРРБ и РИОСВ-Варна
за допълнения и изменения, както в забраните
и ограниченията на дейности, така и на
териториалния обхват с оглед защита на
държавния интерес за всяка една от
защитените зони. Взето е участие в срещите
за обществено обсъждане на проекто-заповед
за ЗЗ „Батова” в община Добричка.
Взето бе участие в заседание на
междуведомствената работна група под
ръководството на МРРБ за промени към
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Закона за устройството на черноморското
крайбрежие
(ЗУЧК)предоставени
са
експертни анализи и оценки на спецификата на
морските плажове в област Добрич.
• Подпомагане дейностите на отдела по
актуализация на Областната стратегия за
развитие (след одобрение на Регионалния
план за развитие и конкретни указания на
МРРБ)
В разглежданият период се продължи
дейността по събиране на данни, анализи,
обобщения и информации, свързани с
бъдещата
цялостна
актуализация
на
областната
стратегия
за
развитие
информации за оценки и актуализации на
общински планове за развитие, статистически
данни
от
ТСБ-Добрич,
специализирани
екологични данни и анализи- РИОСВ-Варна,
РИОКОЗ-Добрич и други.
След получено писмо от МРРБ, Областна
администрация
Добрич
одобри
и
се
присъедини към процеса за подпомагането й с
експертна техническа помощ за извършване на
междинната оценка на областната стратегия
за развитие съгласно разпоредбите на ЗРР. В
изпълнение на план-графика на проекта
„Конвенциите от Рио” се изпълняват дейности,
представени
на
работните
срещи
с
консултантите
по
изготвянето
на
„Методическото ръководство за провеждане на
междинна оценка на областните стратегии за
развитие” и за съдържанието на „Техническо
задание за провеждане на междинна оценка на
областните стратегии за развитие”.
Бяха предприети стъпки по организиране
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на обществена поръчка за изпълнение
изготвянето
на
Междинна
оценка
на
Областната стратегия за развитие. На
спечелилият екип от фирма „Географика”
ЕООД беше оказано пълно съдействие.
• Текущи дейности по проекта „Зелената
мрежа на Добруджа”
Сайтът е популяризиран в няколко
радиопредавания от местен и национален
обхват. Продължи се със събирането на
екологични данни, снимков материал и други.
Към Дейност 1 допълнително е взето
активно участие в работата на редица
междуведомствени комисии съвместно с
представители
на
местните
власти,
регионалните
структури
на
държавната
администрация и отделни юридически субекти
по проблеми, имащи отношение към общата
дейност на Областна администрация- Добрич
– проблеми с канализационния колектор за
отпадни води с.Кранево, морски плаж
„Кранево- международен детски лагер”, „Нов
плаж- Балчик”, незаконни
строежи на
новообразувани пясъчни ивици в гр.Балчик,
няколко
проверки
в
междуведомствени
комисии за състоянието на морските плажове,
въвод във владение на морски плаж „БалчикДвореца” на спечелилия търга с тайно
наддаване - „Държавен културен институт
„Културен център „Двореца”, работна среща в
РИОСВ-Варна за проблеми в Поддържан
резерват
„Балтата”,
участие
в
междуведомствена комисия по чл.157а, ал.2 от
Закона за опазване на околната среда за обект
на “НАФТЕКС ПЕТРОЛ” ЕООД, гр.Варна22

Петролна база Добрич, междуведомствена
комисия за извършване на проверка по сигнал
на МОСВ и БДЗП за поземлени имоти с
№83017.44.42 и №83017.55.92 (предполагаеми
морски дюни) в землището на гр.Шабла,
специфични жалби на граждани и други.
Водена е кореспонденция по аналогични
въпроси,
свързани
с
компонентите
и
елементите на околната среда и регионалното
развитие с други централни и териториални
органи- морски плажове, защитени територии
(План за управление на Природен парк
„Златни
пясъци”),
брегоукрепителни
съоръжения и др.
Представени са и редица вътрешни
становища
по
проблеми,
свързани
с
регионалното развитие и околната среда.
Много добро е взаимодействието с експертите
от другите звена на дирекция „АКРРДС”,
юрисконсултите и „Протокол и връзки с
обществеността” по въпроси на околната
среда, регионалното развитие, държавна
собственост, устройство на територията и др.
Във връзка с Националния доклад за
напредъка
относно
прилагането
на
Интегрирано управление на Черноморското
крайбрежие е попълнен обширен въпросник с
вижданията относно текущото положение и
перспективи за област Добрич в сферата на
развитие на Добруджанското черноморско
крайбрежие-към Басейнова дирекция за
управление на водите в Черноморски регионВарна.
През м. януари 2010 г. приключи проект
A08-14-49/30.07.2008
„Партньорство
за
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развитие” на Областна администрация Ловеч,
осъществяван с финансовата подкрепа на
Оперативна
програма
„Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд.
Областна администрация Добрич участва в
проекта като партньор.
На 16.04.2010 г. беше организирана
работна среща в Областна администрация
Добрич с Председателя на БТПП и
представители от ТПП гр. Добрич и общините.
Поканени бяха общините за участие на
работната
среща.
Дискутирана
беше
икономическата ситуация в страната и Област
Добрич и мерките за преодоляване на кризата.
На
03.06.2010
г.
беше
проведен
Регионален съвет за развитие на СИР.
Служители от Областна администрация
Добрич взеха участие в подготовката му и
оказаха съдействие при неговото провеждане.
През м. юни 2010 г. са попълнени и
изпратени въпросници за административните
услуги
предоставяни
от
Областна
администрация Добрич, по инициатива на
Съвета за административна реформа. Данните
от въпросника ще бъдат използвани за
обобщения и анализи свързани с нивото на
предоставяните
услуги
от
Областните
администрации. Съвета за административна
реформа стартира инициатива за изграждане
на модерна държавна администрация чрез
осъвременяване
на
нейната
дейност;
подобряване на достъпа и повишаване на
качеството на административното обслужване;
и постигане ефективност на публичните
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разходи.
На 10.11.2010 г. за участие на Конкурс
„Инвеститор на годината”, са изпратени три
инвестиционни проекти, реализирани на
територията на Област Добрич през 2010 г.,
имащи значителен принос в инвестиционния
процес.
На 30.11.2010 г. е изготвено становище във
връзка с участието на областния управител на
Девето заседание на Комитета за наблюдение
на Оперативна програма „Транспорт” на 9 и 10
Декември 2010 г. в гр. Сандански.
По проект „Усъвършенстване на системата
за оценка на изпълнението на служителите в
държавната администрация” на Министерски
съвет е попълнена анкетна карта, която ще
послужи за проучване и усъвършенстване на
настоящата система на за оценка.
Издадена е препоръка на „Меркурий-97”
ООД - изпълнител в част от дейностите,
свързани с организиране и провеждане на
събития по проект „Партньорство за развитие”,
финансиран
по
Оперативна
програма
„Административен капацитет”, във връзка с
участие на дружеството
в обществена
поръчка.
• Организиране на тематични срещи с
представители на СГО и др. по определени
проблеми
Част от дейностите се припокриват с
дейност 1.4- Сайтът „Зелената мрежа на
Добруджа” е популяризиран в няколко
радиопредавания от местен и национален
обхват.
Взаимодействие със
структурите на
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гражданското общество чрез различни форми
на сътрудничество- (предимно като партньори
по изготвени от тях проекти.)
Дадено е положително становище на
проект на ЦАПК Прогрес” ООД в открита
процедура за конкурентен подбор на проекти
по финансова линия BG161PO003-1.2.01
„Подкрепа за създаване на технологични
паркове” по Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската
икономика” чрез иницииране учредяването на
Сдружение с нестопанска цел в обществена
полза „Североизточен ТЕХПРО” за проект
„Технологичен
парк
„ПРОГРЕС”
на
територията на с.Дуранкулак, община Шабла,
област Добрич.
Оказана е подкрепа за проект на община
Балчик
„Реконструкция
и
ремонт
на
съществуващи съоръжения за защита на
морския бряг на гр.Балчик от абразия и ерозия
в участъка между буни 204 и 208” по
Оперативна програма „Регионално развитие”.
Изразено е положително становище във
връзка с инвестиционните намерения на
фирма „Бул Евро Партнърс” ООД и фирмитеучастници във Временната Асоциация на
Предприятия- „Група SIE SOLARI”, „Студио
Оджони и съдружници” и „AB&COM SRL” за
развитието на летище Добрич като интегриран
и
мултифункционален
комплекс
с
допълнителни
центрове
за
туризъм,
образователна, развлекателни и рекреативни
дейности.
Предоставена е информация-указание на
фирма „Невен Зиг Солар”, гр.Стара Загора
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относно възможностите за изграждане на
фотоволтаични централи с окончателно
одобрение на ПУП и дадено положително
становище за инвестиционните им намерения.
• Участие
в
различни
изследвания,
попълване
на
въпросници
и
анкети,
предоставяне на тематична информация и
даване на консултации на представители на
СГО, бизнеса, научни среди и заинтересовани
граждани
Предоставена е експертна помощ и
информация за хотелиерския сектор в област
Добрич и в частност за района на Каварна на гн Кристофър Алерс, Технически Университет,
Брауншвайг. Предоставена е и експертна
помощ в сферата на регионалното планиране
и стратегическите документи на студенти, за
което е получена и обратна връзкаблагодарност към екипа на Областна
администрация Добрич.
Регулярно е предоставяна информация в
устен формат по въпроси на граждани и
фирми (телефонни или при тяхно лично
присъствие на място в Гише „Комплексно
обслужване”),
свързани
с
екологичното
законодателство, НАТУРА2000, устройството
на територията и морските плажове.
Служители от отдела „РРАК” оказаха
съдействие при попълване на анкета,
отнасяща се към научно изследователския
проект „Разработване на информационен
модел за устойчиво развитие на индустриални
зони в Република България”, по молба на
декана на Факултет по морски науки и екология
към
Технически
университет
Варна.
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Попълнена е анкетна карта за текущото
социално-икономическо състояние на област
Добрич към проект INOLINK №0945R2
„Свързване
на
територията
чрез
иновационната мрежа”- на ЕК- по молба на
участника в проекта- Регионалната агенция за
предприемачество и иновации- Варна.
През месец Юни е проведена работна
среща по въпроси свързани със социалната
политика и развитието на Област Добрич. На
срещата са присъствали министър Тотю
Младенов и неговия екип, директори на
структурите на Министерство на труда и
социалната
политика,
Национален
осигурителен институт и социални партньори
(синдикати и работодатели).
На заседание на Областния съвет по
условия на труд от Дирекция „Инспекция по
труда” Добрич е представен доклад за
условията на труд и спазване на трудовото
законодателство в предприятията и фирми,
намиращи се на територията на област Добрич
през 2009г., както и Анализ на резултатите от
контролната дейност на Дирекция „Инспекция
па труда”- Добрич по спазване на трудовото
законодателство през периода 2007-2009 г
При изготвянето на Областната стратегия
за развитие на социалните услуги са
проведени работни среща с неправителствени
организации на хора със специфични
потребности.
При изготвянето на областна програма за
работа на Областния съвет за сътрудничество
по етническите и демографските въпроси са
проведени работни среща с представители на
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ромски неправителствени организации.
 Съдействие и подкрепа за провеждането на
реформата в сферата на здравеопазването
с оглед подобряване качеството и достъпа
на населението до медицинска помощ;
Оказано е съдействие за подготовка на
проекти по Програма Фар „ Образователна
медицинска интеграция на уязвими етнически
малцинства със специален фокус към ромите”,
„ Подобряване на състоянието и интеграция на
малцинствени
групи
в
неравностойно
положение със специална насоченост към
ромите”. Съдействие при предоставяне на
лиценз за работа на предоставен мобилен
мамограф, чрез който са прегледани 1200
здравно неосигурени жени.
Организирана
е
работна
среща
с
общопрактикуващи лекари, ръководители на
медицински звена и съсловни организации, на
която е взето решение в ДКЦ 1 гр.Добрич да се
разкрие кабинет за неотложна медицинска
помощ
 Координирани действия с регионалните и
местни
структури
в
посока
на
модернизиране на образованието, като
инвестиция в развитието на човешкия
ресурс и основа върху която се гради една
успешна икономика.
На заседание на Комисията по заетост към
Областния съвет за развитие са съгласувани
предложенията на държавните и общински
професионални гимназии, училища и колежи
за държавния план-прием по професии и
специалности за учебната 2010/2011 г.
• Съдействие в търсенето на качествени
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изменения, иновативни подходи и решения
за развитие на отраслите – селско
стопанство и туризъм, като основни за
Област Добрич.
Дейностите
по
актуализация
на
Областната стратегия за развитие са
продължителен процес. Предлагането на нови
насоки при актуализирането на тези две подстратегии бе удачно да бъде извършено след
изготвянето
на
междинната
оценка
и
представените препоръки от страна на
консултантите
за
доработка
и/или
преформулиране на областната стратегия за
развитие.
Организирано е разпространението на
„Наръчник на туристическия бизнес” и
информационни листовки, изготвени по проект
„Комуникационна кампания за насърчаване на
вътрешния туризъм в Република България”,
договор
№BG161PO0001/3.3-01/2008/001-3,
както към осемте общини от територията на
област Добрич, така и към отделни граждани и
фирми, проявяващи интерес към тази сфера.
Взето е активно участие и е оказано
съдействие като домакини в Информационен
семинар „Представяне на наръчник за
насърчаване на вътрешния туризъм в
България” по същия проект- 14.05.2010 г.
гр.Добрич.
на
представителите
на
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма.
Взето е участие в първа работна среща по
проект „Валидиране на професионални умения
и компетенции на имигранти в областта на
туризма и услугите като гаранция за
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интеграция в Европейския съюз” (VALEU) на
СНЦ
„Международен
Институт
по
Мениджмънт”
и
Висше
училище
„Международен колеж”.
През
месец
Май
е
организирана
регионална борса на идеи по корпоративна
социална отговорност под наслов „Заедносоциално отговорни” и работна среща с
представители на общините, териториално
представените структури на Министерство на
труда и социалната политика, бизнеса,
неправителствени и синдикални организации.
• Подобряване на координацията между
местните и регионални власти, социалноикономически партньори и структурите на
гражданското общество за пълноценно
усвояване на средствата от Структурните
фондове и Кохезионния фонд:
• Организирани са тематични срещи с
горепосочените представители по определени
проблеми и открити Покани за финансиране по
СФ и КФ
Оказано е съдействие на община Балчик
при нейно искане за включване като
бенефициент по определена мярка на
Оперативна програма „Регионално развитие”.
Представено е положително становище за
възможност за включване на освен на община
Балчик и на общините Каварна и Шабла в
списъка на допустими бенефициенти за
кандидатстване по ОП”Регионално развитие”,
Приоритет 3 „Устойчиво развитие на туризма”,
Операция 3.1 „Подобряване на туристическите
атракции и свързаната с тях инфраструктура”
към Управляващия орган на програмата- МРРБ
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и към Националното сдружение на общините в
Република
България.
Резултатът
е
с
положителен ефект- общините Балчик и
Каварна са включени допълнително към този
списък и имат възможност да получат
допълнително
финансиране
за
своите
приоритети.
• Взаимодействие с тях чрез различни
форми на сътрудничество-(предимно като
партньори по изготвени от тях проекти.)
Взето бе участие в част от дейностите,
подпомагащи
Областна
администрацияДобрич като партньор по проекта на Областна
администрация- Плевен по ОПАК- „По-добро
обслужване чрез електронно управление в
Северозападен (СЗ), Северен централен (СЦ)
и Североизточен (СИ) райони за планиране”- в
частност, анализ на входяща документация,
при осъществяване на партньорство и
анкетиране
на
експерти
в
общинска
администрация- Добрич и др.
Проведени са две редовни заседания на
Областния съвет за сътрудничество по
етническите и демографските въпроси. Приета
е областна програма за работа на съвета за
периода 2010 – 2015 г.
Изготвен е анализ на ситуацията и оценка
на потребностите от социални услуги в област
Добрич, на базата на която е утвърдена и
приета Областна стратегия за развитие на
социалните услуги / 2011-2015 г / Област
Добрич.
През 2010 година са проведени пет
редовни заседания на Комисията по заетост
към Областния съвет за развитие.
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Във връзка с реализиране правомощията
на Областния управител по контрол върху
актовете на общинските съвети, съгласно
разпоредбите на Закона за администрацията и
Закона за местното самоуправление и
местната администрация, през отчетният
период са извършени следните дейности:
Изготвени и съгласувани са четири
становища по открити процедури за отдаване
на концесия на имоти-общинска собственост.
Дейност 2: Подкрепа и съдействие за
ускорено
изграждане,
поддържане
и
модернизиране
на
транспортната
инфраструктура – като ключов фактор за
сериозен инвеститорски интерес в региона,
съгласно
заложени
действия
в
правителствената програма за развитие на
граничните райони: - рехабилитация на
инфраструктурата на ГКПП - Йовково и ГКПП Дуранкулак.
Предвидената модернизация на ГКПП
Дуранкулак и ГКПП Йовково не е извършена,
тъй като в бюджетната сметка на Областна
администрация Добрич не бяха осигурени
необходимите финансови средства.
Организирани и проведени са две
заседания
на
областната
комисия
по
транспорт във връзка с промени в маршрутни
разписания от областната транспортна.
Изготвени са писма във връзка с
подобряване на пътната инфраструктура на
територията на областта, както следва:
- Изготвено
е
писмо
до
Министърпредседателя, Министъра на регионалното

Модернизация
на ГКПП-та на
територията на
област Добрич

Брой
модернизир
ани ГКППта- 2 бр.

Брой
модернизи
рани
ГКПП-та- 0
бр.

0
3 - незадоволително
постигната цел
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развитие и благоустройството, Министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията и председателя на УС на АПИ за
становище и подкрепа относно прекласиране
на пътен участък „Варна - Аксаково околовръстен път Добрич - Генерал Тошево Границата с Република Румъния” с дължина
81.2 км. път II клас в I клас с международно
значение. С писмото е потърсена подкрепа и
за завършване на строителството на път II-71
Добрич – КК „Албена” в участъка между км.
77+600 и км. 94+100 (обхода на с.Батово);
- Изготвено е писмо до кмета на община
Генерал Тошево с указания за продължаване
на строителния надзор на втория етап на
водопроводната мрежа на с. Росица. Писмото
е изпратено предвид факта, че забавянето на
въвеждане в експлоатация на водопровода
прави рехабилитацията на републикански път
III-2903 невъзможна.
Организирана и проведена е среща с
кметовете на общините от областта за
включване
на
техни
предложения
за
рехабилитация и проектиране на пътища за
включването им в Ремонтната програма и
Програмата за проектиране на Агенция „Пътна
инфраструктура”.
Изготвено е предложение на Областния
управител на област Добрич бързият влак №
2602 по направлението Варна - София,
тръгващ от жп-гара Варна в 07.55 ч. и
пристигащ на жп-гара Повеляново в 08.14 ч. да
осъществи престой на жп–гара Повеляново и
връзка с пътнически влак № 2820 (мотриса
„Сименс”), тръгващ в 6.37 ч. от жп-гара Добрич.
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Предложението е прието и заложено в
окончателния вариант на графика за движение
на влаковете за 2010/2011 г.
Осъществена кореспонденция с Областно
пътно управление Добрич, във връзка с
поддържане на сервитута на околовръстен път
на град Добрич в добро техническо състояние.

4 Цел 4:
Подобр
яване
качеств
ото на
админи
страти
вното
обслуж
ване на
гражда
ните и
бизнес
а.

Дейност 1:Осигуряване на технически условия
за
предоставяне
на
електронни
административни
услуги
и
вътрешни
електронни
услуги,
в
контекста
на
хармонизиране на Националната стратегия за
развитие на информационното общество с
политиката
на
Европейския
съюз
и
програмните документи на правителството
Планираните електронни услуги, които
следваше да бъдат въведени през 2010 г. бяха
свързани с резултатите от Проекта по ОПАК, с
бенефициент
Областна
администрация
Плевен „За по-добро обслужване, чрез
електронно управление в Северозападен (СЗ),
Северен централен (СЦ) и Североизточен (СИ)
райони
за
планиране”.
Областна
администрация Добрич е партньор по този
проект и резултатите от него следваше да
бъдат
приложени,
в
изпълнение
на
изискването – устойчивост на проекта. Срокът
за изпълнението на проекта беше удължен и
резултати от този проект ще има след месец
май 2011 г. Затова през 2011 г, Областна
администрация
Добрич
ще
планира
предоставянето на поне 15 електронни услуги,
свързани с държавната собственост.

Брой
Въвеждане на
електронни
нови
административ услуги – 2 бр.
ни услуги,
свързани със
управление на
държавната
собственост,пр
едоставени по
електронен път

Брой
електронни
услуги – 0
бр.

0
3 - незадоволително
постигната цел
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Дейност 2: Осигуряване на стандартна и
съвместима информационно-комуникационна
среда
за
по-добро
административно
обслужване на гражданите и бизнеса
• Осигуряване на технически условия за
предоставяне
на
електронни
административни услуги и вътрешни
електронни
услуги,
в
контекста
на
хармонизиране на Националната стратегия
за развитие на информационното общество
с политиката на Европейския съюз и
програмните документи на правителството:
По Проект „По-добро обслужване чрез
електронно управление в Северозападен (СЗ),
Северен централен (СЦ) и Североизточен (СИ)
райони за планиране по ОП „Административен
капацитет” е извършена следната дейност
през 2010 г.:
o изготвено становище от 14.06.2010 г.,
относно Стандарта за интеграция с АИС и
спецификация на софтуерните изисквания;
o проведена кореспонденция с ръководителя
на проекта на 22.06.2010 г.;
o работа по изготвяне на вътрешни правила
за дейността на Контролен орган по
проекта и План за дейността на Контролен
орган по проекта;
o попълнена
е
анкета
по
дейност
„Обновяване на порталите за електронна
област съгласно изискванията на ЗЕУ и
създаване на електронни форми за
подаване на документи за електронни
административни услуги”, чрез която е
предоставена искана информация за
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разработените
вече
електронни
административни
услуги
по
проект
„Пилотна
интеграционна
система
за
електронна област” (ПИСЕО) за област
Добрич;
o извършено
проучване
на
видовете
електронни
административни
услуги,
извършвани
от
други
Областни
администрации от СИР, по отношение на
това дали са актуализирани със законовата
уредба, действаща в момента (т.е. са
функциониращи или се нуждаят от
актуализация);
o изготвено Становище до координатора на
проекта за СИР, относно „Доклад от
анализа на нуждите за промяна на
изследваните процеси за прилагане на ЗЕУ
и за подобряване на обслужването”, във
връзка с дейност 1. Ре-инженеринг на
работните процеси на предоставяне на
административни услуги, свързани с
управлението на държавната и общинска
собственост,
Под-дейност
1.4.
Оптимизиране на работните процеси на
избраните административни услуги.
В работата на Бюрото за комплексно
обслужване акцентът бе поставен върху
прилагането
и
усъвършенстването
на
информационните
и
комуникационни
технологии, които допринасят за утвърждаване
на визията за адаптивно и ефикасно
обслужване на принципа „едно гише”.
Усъвършенстват
се
и
се
надграждат
дейностите,
свързани
с
електронното
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управление.
Израз на политиката на Областна
администрация – Добрич, е да отговаря
оптимално
и
гъвкаво
на
растящите
потребности на гражданите и бизнеса. В тази
посока е работата по основната стратегическа
цел на
администрацията, а именно провеждане на политика на подобряване и
оптимизиране
на
административното
обслужване с осигуряване на качествени,
ефективни
и
достъпни
услуги
за
потребителите.
Особено важна е обратната връзка,
диалогът
граждани
–
областна
администрация. Смисълът на подобен диалог
е гражданите да бъдат коректив на местната
власт в посока решаването на редица въпроси.
От това произтича използването на различни
информационни
канали
и
форми
на
комуникация.
В Бюрото за комплексно обслужване
условията за работа отговарят напълно на
изискванията
на
двата
международни
стандарта ISO 9001:2000 и ISO 27001:2005,
по
които
е
сертифицирана
Областна
администрация и които успешно бяха
защитени при контролния одит през 2010 г.
В Бюрото за комплексно обслужване, което
има непрекъснато работно време, клиентите
имат възможност да попълват типови бланки
/анкети/ за осъществяване на обратна връзка
и измерване на удовлетвореността на
потребителя
от
предоставената
административна услуга. Поставена е кутия за
сигнали за корупция, разположена до входа на
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Бюрото за комплексно обслужване и Кутия за
жалби, която се намира в самото помещение
на фронт- офиса на администрацията.
- Друга възможност за гражданите, която
пести време, средства и усилия, е внедрената
информационна
система за
електронно
подаване на заявления, молби, запитвания
чрез интернет страницата на Областна
администрация. Тя позволява гражданите да
изпращат онлайн сигнали за корупция,
закононарушения или просто препоръки.
В
Областна
администрация
бе
инсталиран информационен терминал/киоск/,
предоставен от Регионалния офис
- в
Кълъраш по линия на оперативна програма
„Трансгранично сътрудничество Румъния –
България 2007-2013 г.”
Информационното
устройство със сензорен дисплей, улеснява
достъпът
на
граждани
и
фирми
до
информация за възможностите и проектите,
финансирани
по
ОП
„Трансгранично
сътрудничество Румъния- България 2007-2013
г.”
Така
прилаганата
система
за
информиране на обществеността като цяло, е
ефективна, полезна, точна и актуална, тъй
като обхваща целия нужен спектър на услуги и
дейности,
които
предлага
Областна
администрация – Добрич. Усилията на
институцията, са продиктувани именно от
желанието да бъде максимално полезна на
хората чрез въвеждането на качествени и
достъпни услуги по всички възможни канали,
включително и интернет.
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