УТВЪРДИЛ: /П/
ГАЛИН ГРИГОРОВ
Областен управител на област Русе
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Цели на администрацията за 2020 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация - Русе
1

2

3

Цели за 2020 г.

Стратегически
цели

Стратегическ
и документ

Актуализиране
на Стратегията
за управление
на риска в
съответствие с
изискванията на
Закона за
финансовото
управление и
контрол в
публичния
сектор и
Указанията на
министъра на
финансите за
осъществяване
на
управленската
отговорност в
организациите
от публичния
сектор от 2019г.

Оптимизиране
на процеса по
управление на
риска,
организирането
на
предварителни,
текущи и
последващи
контролни
дейности и като
цяло
поддържането на
адекватен
вътрешен
контрол
с цел получаване
на разумна
увереност, че
поставените за
изпълнение цели
и

Програма за
управление на
правителството
за периода
2017-2021 г.
Стратегията
за развитие на
вътрешния
контрол в
публичния
сектор на
Република
България за
периода 2018 –
2020 г., в т.ч.
Стратегическа
цел № 1
„Управленскат
а отговорност в
публичния
сектор –

4

5

Дейности

Срок
/месец през
2020 г./

1.Преглед и
Януари –
анализ на
Септември
съществуващат 2020 г.
а стратегия за
управление на
риска;
2.Анализ на
всички
дейности,
които следва да
се включат в
актуализирания
риск –
регистър, с
оглед
ефективен
контрол на
цялостните
процеси в
администрация
та;
3.Актуализира

6

7
Индикатор за изпълнение

Очакван
резултат
Ефективен
контрол върху
рисковите
процеси в
дейността на
администрацията;
Ефективно и
ефикасно
функциониране
на системата за
вътрешен
контрол.

Индикатор за
текущо
състояние
Наличие на
утвърдена
Стратегия за
управление на
риска, която се
нуждае от
оптимизиране и
синхронизиране
с изискванията
на Указанията на
министъра на
финансите за
осъществяване
на
управленската
отговорност в
организациите
от публичния
сектор от 2019 г.

Индикатор за
целево
състояние
1 бр.
актуализирана
и утвърдена
Стратегия за
управление на
риска и
актуализиран
Риск регистър;

1

1

Повишаване на
административн
ия капацитет на
служителите от
администрацият
а, по отношение
на прилагането
на електронното
управление.

2
задачи в
организацията
ще бъдат
постигнати в
срок и по
желания начин.

3
разбираема,
приложима и с
ясна визия“

Осигуряване на
подготвени и
квалифицирани
държавни
служители, с цел
ефективно
предоставяне на
електронни
административн
и услуги за
гражданите и
бизнеса, чрез
развитие и
насърчаване на
използването на
съвременни
методи за
обучение, вкл.
обучение на
работното място,
електронно
обучение и др.

Програма за
управление на
правителството
за периода
2017-2021 г. –
ПРИОРИТЕТ
64: Развитие на
електронното
управление
като основа за
модернизация
на държавната
администрация
и
оптимизиране
на процесите
по
административ
но обслужване
на гражданите
и бизнеса.
Стратегия за
управление на
ЧР в ОА Русе

4

5

6

7

не на
Стратегията за
управление на
риска и риск –
регистъра на
организацията;
1.

Януари –

Идентифициране Декември
на настоящите
2020 г.
компетенции в
областта на
електронното
управление на
служителите,
както на
индивидуално,
така и на
организационно
ниво по
отношение на
знания, умения и
нагласи, както и
систематичното
им сравняване
спрямо нуждите
на
организацията.
2. Разработване,
съгласуване и
преглед на
личните планове
за обучение и
развитие на
всички
служители в
съответствие с
нуждите на
електронното

Осигуряване на
подготвени и
квалифицирани
държавни
служители, с цел
пълноценно
функциониране
на електронното
управление и
обезпечаване
прилагането на
изискванията на
Закона за
електронно
управление.
Предоставяне на
ефективни
електронни
административни
услуги за
гражданите и
бизнеса и
прилагане на
комплексно
административно
обслужване;

12 бр.
служители,
участвали в
обучения в
сферата на
електронното
управление до
настоящия
момент

Брой обучени
служители в
сферата на
електронното
управление.
Отчетени
добри
резултати от
анкети за
измерване на
степента на
удовлетворенос
т на
потребителите
на
административ
ни услуги, на
гражданите и
бизнеса.

2

1

2

3

Изготвяне на
Оценка на
въздействието
на лични данни
по смисъла на
чл.35 от
Регламент (ЕС)
2016/679 на
някои групи
операции

Оптимизиране
процесите на
работа в
Областна
администрация –
Русе при
обработване на
лични данни

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

Ускоряване на
процесите по
изграждане и
реконструкция
на пътна
инфраструктура
и създаване на
нова такава (в
т.ч. изграждане
на
автомагистрала
Русе-Велико
Търново)

Развитие и
модернизация
на довеждаща
транспортна
инфраструктура

Програма на
правителството
на Република
България.
Областна
стратегия за
развитие на
област Русе
- 2014-2020 г.;

4

5

6

7

управление.

Събиране на
отчети и
статистика
относно
операциите с
обработване на
лични данни;
Предприемане
на управленски
мерки за
съобразяване с
препоръките и
за намаляване
на риска

ЯнуариНоември
2020 г.

Активното
водене на
разговори и
срещи,
оказване на
институционал
на подкрепа и
подпомагане
работата по
осъществяване
на всички
необходими
мероприятия

ЯнуариДекември
2020г.

Спазени и
приложени
изисквания на
Регламент (ЕС)
2016/679;
Допълнителни
гаранции за
субектите на
данни по
отношение на
сигурността

По-добра
инфраструктурна
достъпност и
безопасност на
движението

Не е налична
изготвена оценка
на въздействието
на лични данни

1 бр. изготвена
оценка на
въздействието
на лични данни

Изготвени
предложения за
промени във
вътрешните
правила и
актуализирани
вътрешни
правила за
защита на
личните данни.
3 бр.
бр.
организирани
организирани
работни срещи,
работни срещи,
5 бр. участия в
бр. участия в
работни срещи,
работни срещи,
форуми и др.
форуми и др.
2 бр. изготвени
бр. изготвени
становища/подк становища/под
репителни писма крепителни
и др.
писма и др.

3

1
Поетапно
публикуване на
нови
информационни
масиви и
ресурси в
Портала за
отворени данни.

2
Гарантиране на
достъпа до
информацията, с
която разполагат
публичните
институции, за
повторно
използване.
(Цел 23,:Мярка
889)
Продължаване
отварянето на
информационни
те източници и
предоставянето
на достъп до
структурирана
информация, за
събирането и
генерирането на
която са
използвани
публични
средства

3
Програма на
правителството
на Република
България.

4
Проучване
възможността
за публикуване
на нови
информационн
и масиви и
ресурси в
Портала за
отворени
данни;
Изготвяне на
предложение
до Държавна
агенция
„Електронно
управление“ за
данни с висока
стойност,
който Областна
администрация
поддържа и не
присъстват в
списък с
набори от
данни по
приоритетни
области
съгласно
приетите
решения на
Министерски
съвет

5
ЯнуариДекември
2020г.

6
Прозрачност и
създаване на
възможност за подобра
информираност
на
заинтересованите
страни
Насърчаване
използването на
отворени данни

7
7 бр.
информационни
масиви и
ресурси, които
Областна
администрация –
Русе публикува
в Портала за
отворени данни,
присъстващи в
списъка с
набори от данни
по приоритетни
области
съгласно
приетите
решения на
Министерски
съвет

Бр.
информационн
и масиви и
ресурси, които
Областна
администрация
– Русе
публикува в
Портала за
отворени данни
Бр.
предложения
до Държавна
агенция
„Електронно
управление“ за
информационн
и масиви и
ресурси, които
Областна
администрация
поддържа и
които не
присъстват в
списък с
набори от
данни по
приоритетни
области
съгласно
приетите
решения на
Министерски
съвет

4

1
Присъединяване
към Частния
хибриден облак
на държавната
администрация
за създаване на
федериран
портал на
Областна
администрация
Русе

2
Постигане на
обща визия на
интернет
страниците на
областните
администрации в
страната и
облекчаване на
обществото при
достъпа до
публикуваната в
тях информация.
Интеграция с
единния портал
за достъп до
електронни
административн
и услуги.

3
Стратегия за
развитие на
електронното
управление в
Република
България 2019
– 2023 г.

4
5
Регистрация в
Януаричастния
Декември
хибриден облак 2020г
на държавната
администрация
и системата за
управление на
федерирани
портали.
Мигриране на
информацията
от настоящия
интернет сайт
на областна
администрация
към
федерирания
портал

6
Улеснен достъп
до търсената
информация за
потребителите на
сайта, в следствие
създадената
стандартизирана
структура на
интернет
порталите на
областните
администрации
Облекчаване на
процеса по
заявяване на
електронни
административни
услуги от страна
на физическите и
юридическите
лица

7
Наличен сайт на
Областна
администрация
Русе

Наличен сайт
на Областна
администрация
Русе, но вече
преструктурира
ни
унифициран,
съгласно
единен шаблон.

5

1
Опазване и
защита на ВиК
системите и
съоръжения –
публична
държавна
собственост

2
Повишаване
качеството на
предоставяните
водноснабдител
ни и
канализационни
услуги
(Цел 16, Мярка
68) Изграждане
на
специализирани
информационни
системи – за
ВиК услугите и
за
водностопанскит
е системи и
съоръжения

3
Програма на
правителството
на Република
България.

4
Извърване на
инвентаризаци
я на заведените
към 31.12.2019
г. ВиК активи
Установяване
на данни за
фактическо
местоположени
е, техническо
състояние, срок
на
експлоатацион
на годност

5
ЯнуариДекември
2020г.

6
Създаване на
пълна и
достоверна
актуална
отчетност на ВиК
активите,
публична
държавна
собственост на
територията на
област Русе и в
частност на тези,
които
представляват
недвижими имоти

7
Бр. извършени
проверки на
място

Бр. извършени
проверки на
място

Бр. извършени
проверки на
относимата
документация

Бр. извършени
проверки на
относимата
документация

Бр.
новосъставени
актове за
държавна
собственост

Бр.
новосъставени
актове за
държавна
собственост

Проверка на
окомплектован
остта с
изискуемата
документация
Предприемане
на действия за
съставяне на
актуални
актове за
държавна
собственост на
ВиК активите,
имащи
характер на
недвижими
имоти

6

