УТВЪРДИЛ: /П/
ГАЛИН ГРИГОРОВ
Областен управител на област Русе
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Цели на администрацията за 2019 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация - Русе
1

2

3

4

5

6

Цели за 2019 г.

Стратегически
цели

Стратегическ
и документ

Дейности

Срок
/месец през
2019г./

Очакван
резултат

Подобряване на
управлението на
човешките
ресурси в
Областна
администрация
Русе и на
професионалнат
а компетентност
на служителите
в
администрацият
а за поефективно и
ефикасно
изпълнение на
задълженията

Програма за
управление на
правителството
за периода
2017-2021 г.

Разработване на
Стратегия за
управление на
човешките
ресурси в
Областна
администрация
– Русе

Изготвяне на
Стратегия за

Ефективно и
ефикасно

Стратегия за
развитие на
държавната
администрация
2014 - 2020 г.
Стратегически
план за
дейността на
Областна
администрация
- Русе 20142020 г.
Програма за
управление на

Събиране на Април
информация 2019 г.
и
разработван
е на
Стратегия за
управление
на
човешките
ресурси в
Областна
администрац
ия – Русе

Събиране на
информация

Април
2019 г.

7
Индикатор за изпълнение

Индикатор за
текущо състояние
Оптимизиран 0 бр. Стратегия за
о управление управление на
на човешките човешките
ресурси в
ресурси в
администраци Областна
ята и
администрация –
мотивирани
Русе
служителите
за
повишаване
на
квалификация
та, знанията и
уменията си

Индикатор за целево
състояние
1 бр. утвърдена и
включена в СФУК
Стратегия за
управление на
човешките ресурси в
Областна
администрация –
Русе

Подобряване
ефективностт

1 бр. разработена,
утвърдена и

0 бр. Стратегия за
управление на

1

1
управление на
ИКТ
инфраструктура
та и
оборудването в
Областна
администрация
– Русе с оглед
повишаване на
ефикасността

2
управление
на ИКТ
инфраструктурат
а и оборудването
в Областна
администрация –
Русе

3
правителството
за периода
2017-2021 г.

Планиране и
разработване на
Областна
стратегия за
устойчиво
развитие на
туризма в
Област Русе
2020-2030

Провеждане на
политиката и
реализиране
приоритетите на
правителството
на регионално
ниво, с цел
създаване на
предпоставки за
устойчиво
социално и
икономическо
развитие на
област Русе

Програма за
управление на
правителството
за периода
2017-2021 г.

Стимулиране на
устойчивото
развитие на
туризма в област
Русе

Стратегически
план за
дейността на
Областна
администрация
- Русе 20142020 г.

Стратегия за
устойчиво
развитие на
туризма в
България 20142030
Стратегически
план за
дейността на
Областна
администрация
- Русе 20142020 г.

4

5

и
разработван
е на
стратегия за
управление
на ИКТ
инфраструкт
урата и
оборудванет
о в Областна
администрац
ия – Русе
Сформиране Декември
на
2019 г.
междуведом
ствена
работна
група за
планиране и
разработван
е на
Областна
стратегия за
устойчиво
развитие на
туризма в
Област Русе
2020-2030;

6
а на работния
процес в
Областна
администраци
я - Русе

7
ИКТ
включена в СФУК
инфраструктурата стратегия за
и оборудването в
управление на ИКТ
Областна
инфраструктурата и
администрация –
оборудването в
Русе
Областна
администрация –
Русе

По-ефективно
използване
потенциала на
област Русе

0 бр. Областна
стратегия за
развитие на
туризма в област
Русе

1 бр. сформирана
работна група;
бр. проведени
заседания,
консултации, срещи
за обсъждане
разработването на
стратегическия
документ;
1 бр. разработена и
приета Областна
стратегия за
развитие на туризма
в област Русе

Провеждане
на
периодични
работни
срещи на
нарочно
сформирана
та работна
2

1

Създаване на
условия за
произвеждане
на
прозрачни
избори
за членове на
Европейския
парламент от
Република
България 2019 г.
и за общински
съветници и за
кметове 2019 г.

2

Защита на
обществения
интерес при
провеждането на
избори
за членове на
Европейския
парламент от
Република
България 2019 г.
и за общински
съветници и за
кметове 2019 г.

3

Програма за
управление на
правителството
за периода
2017-2021 г.
Стратегически
план за
дейността на
Областна
администрация
- Русе 20142020 г.

4
група за
събиране на
информация
;

5

Изготвяне
на времеви
график с
разпределен
и
отговорност
и и задачи.
Осъществяв Февруари –
ане на
ноември
организацио 2019 г.
ннотехническа
подготовка
за
провеждане
на
избори
членове на
Европейския
парламент
от
Република
България
2019 г. и за
общински
съветници и
за кметове
2019 г.
Сформиране
на
технически

6

Нормално
протичане на
изборния
процес

7

0 бр. проведени
избори

2 бр. Сформиран на
технически екип и
осъществяване на
организационнотехн
ическа
подготовка за
провеждане на
избори
1 бр. проведени
консултации за РИК
1 бр. проведени
избори за членове на
Европейския
парламент от
Република България
2019 г.
1 бр. проведени
избори за общински
съветници и за
кметове 2019 г.

3

1

2

3

4
екип и
осъществява
не на
организацио
ннотехничес
ка
подготовка
за
провеждане
на
избори

5

6

7

Провеждане
на
консултации
за
състав на
РИК
Взаимодейст
вие и
координация
на
дейностите
между
Министерск
и съвет
(МС),
Централната
избирателна
комисия
(ЦИК),
общинските
Администра
ции, РИК и
ОИК
4

1
Синхронизиран
е на дейността и
правилата за
работа в
областната
администрация
с промените в
действащото
европейско и
националното
законодателство
в сферата на
защита на
личните данни

2
Ефективно и
сигурно
управление на
личните данни,
обработвани в
Областна
администрация Русе

3
Програма за
управление на
правителството
за периода
2017-2021 г.
Стратегически
план за
дейността на
Областна
администрация
- Русе 20142020 г.

4
Анализ на
досега
действащата
нормативна
уредба,
актуализран
е на
вътрешните
правила,
обучения на
служители и
др.

5
Юли 2019
г.

6
Адекватна
защита на
личните
данни на
служителите в
Областна
администраци
я – Русе и
гражданите,
използващи
администрати
вни услуги

Брой проведени
обучения на
служители.
Сформирана
работна група за
извършване на
преглед на
действащото
законодателство и
съществуващите
правила.
Изготвени
предложения за
промени.

7
1 бр. актуализирани
вътрешни правила за
защита на личните
данни.

5

