ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Цели на администрацията за 2012 г.
Наименование на администрацията: Държавна агенция “Архиви”
1
2
Цели Стратегически
за
цели
2011
г.

3
Стратегически
документ

4
Дейности

5
Срок

1

Актуализиране на
основните
нормативни и
поднормативни
документи на
Държавна
агенция “Архиви” -

Закон за НАФ
Закон за
държавната
администрация

Обобщаване на
събраната за 1
година
информация и
коригиране на
текстовете от
ЗНАФ

2

Опазване на
документите от
Националния
архивен фонд

Закон за НАФ,
Устройствен
правилник,
поднормативни
актове по
комплектуването,
опазването,
съхранението и
използването на
документите.

Усвояване на
Декември Продължаване
нови
2012 г.
на физическия
архивохранилища,
живот на
въвеждане в
документите от
действие на
НАФ
подготвения през
2010 г.
национален
стандарт за
архивохранилище

/месец
през 2012
г./

Април
2012 г.

6
Очакван
резултат

7
Индикатор за изпълнение

Индикатор за
текущо
състояние
Премахване на
Закон за НАФ
констатираните
Устройствен
противоречия и
правилник на
пречки пред
ДАА –
изпълнението на подлежащи на
основните
промяна и
дейности на
актуализация
агенцията.

Увредени и
необработени
части от
архивни
фондове

Индикатор за
целево състояние
Отстраняване на
несъвършенствата
в нормативната
база на агенцията

Обработката на
всички архивни
фондове от НАФ
Подготвянето на
съвременен
научно-справочен
апарат към всеки
архив

1

3

Осигуряване на
широк достъп на
българските и
чуждестранните
граждани до
документите от
НАФ

Изискванията на
НАФ, на
Международния
съвет на
архивите, на
Европейската
комисия и
Групата на
европейските
архивисти

Осъвременяване
на читалните на
архивите в
страната,
оборудване на
читалните с
техника и научносправочен апарат,
Широко
разпространение
на хартата на
потребителя

4

Въвеждане в
употреба на
информационната
система на ДАА и
регистъра на НАФ

Закон за НАФ и
Устройствен
правилник на
ДАА

Подготвено е
заданието според
изискванията на
архивната теория
и практика,
подготвено е
техническото
задание,
достигнат е етап
демонстрации от
страна на
фирмата
Изпълнител

5

Оптимизиране на
условията за

Декември Повишаване на
2012 г.
интереса на
българската
общественост
към
документалното
богатство на
страната,
превръщането
на архивите в
културни, научни
и
информационни
центрове
Декември Присъединяване
2012 г.
на ДАА към
системата от
български
институции,
притежаващи
информационни
системи,
улесняване на
архивните
практики,
подготовка за
присъединяване
към
европейските
информационни
системи

Читалните на
архивите се
посещават
преимуществено
от
традиционните
потребители на
архивна
информация

Не са правени
демонстрации
на постигнатото

Разширен кръг от
потребители,
спечелване на
детската и
младежката
аудитории към
кръга на
потребителите на
архивна
информация,
съгласно
изискванията на
Межсународния
архивен съвет
Отстраняване на
възможни
несъвършенства в
заданието и
стартиране на
информационната
система

Пренасяне на
документи в риск
2

съхранение на
НАФ

в по-добри
условия за
съхранение и
ремонтни
дейности

…
Указания за попълване:
Колона 1 „Цели за 2012 г.”
В колона 1 посочете целите на Вашата администрация за 2011 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.
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 2011 г.
Стратегическата цел произтича от:
Програмата на правителството
Стратегическите документи, които изпълнява Вашата администрация
Тригодишната бюджетна прогноза
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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 2011 г.
Дейностите са действията на Вашата администрация за постигане на целите за 2011 г. Всяка от целите за 2011 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 2011 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.
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.

4

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.
Имена и длъжност на попълващия: Лиляна Ванова, главен директор на Главна дирекция “Архивна политика”
Забележка: Моля, попълнете нужната информация, следвайки указанията. Използвайте следните спецификации на
шрифта – Font - Arial, Font size - 12. При необходимост добавете нови редове в таблицата.
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