УТВЪРДИЛ: / П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Цели на администрацията за 2015 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Русе
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Цели за 2015 г.

Стратегически
цели

Стратегически
документ

Дейности

Срок
/месец през
2015г./

Очакван
резултат

1. 1. Изпълнение
на
необходимите
дейности за
изграждане на
кръстовище на
две нива на
вход/изход
ГКПП Дунав
мост

Развитие на
техническата
инфраструктура
в област Русе

Областна
стратегия за
развитие на
област Русе
2014-2020

Изготвяне юни 2015 г.
на
строителн
и книжа
за обекта

2.Изпълнение
на
необходимите
дейности по

Развитие на
техническата
инфраструктура
в област Русе

Областна
стратегия за
развитие на
област Русе

Осигуряв
ане
финансир
ане за
обекта по
програмат
а
Интеррег
VA
РумънияБългария
Изгражда
не на жп
надлез на
км. 1+545

декември
2015 г.

октомври
2015 г.

Директно
провеждане
на основния
поток на
международн
ия транспорт
в посока
България –
Румъния и
обратно на
второ ниво

Подобрена
проходимост
към подхода
към ГКПП

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо състояние
Няма строителни
книжа за обекта

Индикатор за целево
състояние
1бр. одобрен проект
1 бр. разрешение за
строеж

Липса на
финансиране

Осигурено
финансиране за
обекта

Липса на жп
надлез

1 бр. изграден жп
надлез

1

1
реконструкция
и модернизация
на подхода към
ГКПП Дунав
мост по
републикански
път II – 21 Русе
- Силистра
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3. Извършване на
наблюдение на
процеса на
обновяване на
жилищните
сгради в област
Русе във връзка с
НП енергийна
ефективност на
многофамилни
жилищни сгради

Осигуряване на
по-добри
условия за
живот на
гражданите в
многофамилни
жилищни
сгради, топлинен
комфорт и повисоко качество
на жизнената
среда

3
2014-2020

Програма на
правителството
за стабилно
развитие на РБ

4
на жп
линията
Русе –
Букурещ
Реконстру
кция и
удвояване
на път II21 Русе –
Силистра
от км.
0+000 до
км. 0+293
Събиране,
обобщава
не и
предостав
яне на
информац
ия на
МРРБ;
участие в
дейностит
е
подписва
не на
тристранн
и
договори
за
финансир
ас
общините
и ББР
АД;
участие в

5

6
Дунав мост

октомври
2015 г.

декември
2015г.
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Едно платно с две
ленти на път II-21
Русе – Силистра

По-високо
ниво
на
енергийна
ефективност и
намаляване на
разходите за
ел. енергия.

1 бр. реконструирано
платно с две ленти
на път II-21 Русе –
Силистра

0 бр. изготвени бр.
справки
справки

изготвени

0 бр. подписани бр.
подписани
договори
за договори за целево
целево
финансиране
финансиране
0 бр. участия в бр. участия в
комисии
комисии

2

1

4. Извършване
на мониторинг
и последваща
оценка на
изпълнението
на Областната
стратегия за
развитие на
Област Русе
2007-2013

2

Оценка степента
на постигне на
целите и
устойчивостта
на резултатите

3

Областна
стратегия за
развитие на
област Русе
2007-2013

4
приемате
лни
комисии
за
обектите

5

Изработв август 2015
ане на
г.
последва
ща оценка
на
изпълнен
ието на
Областна
та
стратегия
за
развитие
на Област
Русе
2007-2013
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Изготвена
последваща
оценка на
изпълнението
на Областната
стратегия за
развитие на
Област Русе
2007-2013
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0 бр. последваща
оценка на
изпълнението на
Областната
стратегия за
развитие на
Област Русе 20072013

1 бр. изготвена
последваща оценка
на изпълнението на
Областната
стратегия за
развитие на Област
Русе 2007-2013

Указания за попълване:
Колона 1 „Цели за 2015 г.”
В колона 1 посочете целите на Вашата администрация за 2015 г., като ги номерирате.
1. Годишната цел трябва да е съдържателно обвързана със стратегическата цел в колона 2, като осигурява нейното постигане без да я
възпроизвежда.
2. Годишната цел трябва да бъде ясна, конкретна, реалистична, обвързана с човешките ресурси и финансовите средства, с които разполага
Вашата администрация.
3. Годишната цел е постижима чрез дейности, изпълними в рамките на календарната година.
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4. Освен от стратегическите цели, годишните цели могат да произтичат и от мисията на Вашата администрация във връзка с предоставяне
на публични услуги.
Колона 2 „Стратегически цели”
В колона 2 посочете стратегическата цел, въз основа на която сте формулирали всяка от целите за 2015 г.
Стратегическата цел произтича от:
- Програмата на правителството
- Стратегическите документи, които изпълнява Вашата администрация
- Тригодишната бюджетна прогноза
Колона 3 „Стратегически документи”
В колона 3 посочете документа, в който е заложена конкретната стратегическа цел, посочена в колона 2.
Стратегически документи са стратегиите, политиките, програмите, плановете и концепциите.
Колона 4 „Дейности”
В колона 4 посочете всички дейности, които Вашата администрация планира да осъществи, за да постигне поставените цели за 2015 г.
Дейностите са действията на Вашата администрация за постигане на целите за 2015 г. Всяка от целите за 2015 г. може да бъде постигната
чрез една или повече дейности. Дейностите се осъществяват от звената във Вашата администрация (дирекции, отдели, сектори), поради
което разпределението на дейностите намира отражение в работните планове на служителите.
Колона 5 „Срок”
В колона 5 посочете месеца на 2015 г, в който Вашата администрация планира да извърши конкретната дейност.
Колона 6 „Очакван резултат”
В колона 6 посочете в какво ще се състои резултатът от Вашата дейност.
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Очакваният резултат е ефектът, ползата за обществото от дейностите на Вашата администрация. Очакваният резултат не включва
рутинната дейност на Вашата администрация, съпътстваща постигането на ежегодните цели като: командировки, закупени компютри,
обучение на служителите и др.
Колона 7 „Индикатор за изпълнение”
В колона 7 задайте текущите и целевите стойности на индикатора за изпълнение, изразени в цифри, проценти, мерна единица и др.
Индикаторът показва промените в състоянието на обекта на въздействие преди и след дейностите за изпълнение на целите. Индикаторът
е конкретна стойност, изразена в цифри, проценти, мерна единица и др., например - 5 км., 10 броя, 20%.
Индикаторът за изпълнение се състои от:
1. Индикатор за текущо състояние, който показва състоянието на обекта на въздействие преди предприетите от Вас дейности.
2. Индикатор за целево състояние, който показва бъдещото желано състояние на обекта на въздействие след предприетите от Вас
дейности.
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