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ПРИЛОЖЕНИЕ №2                                                                                                                                                    
 
Утвърдил:  (п) 
Димитър Александров, областен управител                                                                                                                        
 
                                                                                  
 

Отчет за изпълнение на целите за 2011 г. 
 

Наименование на администрацията: Областна администрация Шумен 
 

 
1 2 3 4 5 

Индикатор за изпълнение 

Цели за 2011 г. Дейности Резултат Индикатор за 
целево състояние 

/заложен в началото 
на  2011 г./ 

Индикатор за текущо 
състояние 

/ отчетен в края на 
2011 г. / 

Индикатор 
за 

самооцен-
ка 

1. напълно 
постигната цел 

/100 %/ 
2. задоволително 
постигната цел /50 

и над 50 %/ 
3. незадоволит
елно постигната 
цел / под 50 %/ 

1. Осъществяване на 
текущ сроков контрол с 
цел намаляване броя на 
просрочените преписки. 
 

Поддържане на 
доброто ниво на 
обслужване в 
администрацията 
 
 

Ежемесечно 
извършване на 
сроков контрол 
 

Ежемесечно 
извършване на 
сроков контрол 
 

100% 

1. Добро 
административно 
обслужване 
 

2.Специализирано 
обучение на служителите, 
за работа с ПП Архимед,  

Повишаване на 
ефективността и 
ефикасността на 
служителите. 

Провеждане на 
обученията до месец 
юни 
 

Проведено от IT 
специалиста 

100% 
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3.Обучение на нов 
служител за 
администриране на ПП 
Архимед  
 

Гарантиране на 
постоянен работен 
процес на 
администрацията. 
 

Провеждане на 
обучението до месец  
март 
 

 
Проведено обучение 100 % 

4.Проучване 
удовлетвореността на 
потребителите от 
предоставените 
административни услуги. 

Резултатите от 
проучванията ще 
позволят да се 
подобрят процесите 
и услугите по начин, 
който удовлетворява 
потребителите.  

Извършване на 
проучването 
месеците юни и 
декември 
 

Не е извършвано  
проучване 0% 

5.Доразвиване  на 
интернет сайта, 
отговарящ на 
изискванията на 
Инструкция №4 за 
изискванията към дизайна 
на интернет страниците 
на администрации 

По-удобен и 
информативен за 
гражданите 

По-удобен за работа 
и информативен 
сайт 

Доразвит и актуали- 
зиран интернет сайт, 
отговарящ на 
Инструкция №4 

100% 

1.Осигуряване 
съгласуваност на целите 
на администрацията с 
целите на работните 
планове на служителите 
 

Преодоляване 
формалния подход 
при изготвяне на 
работните планове и 
съгласуването им с 
целите на ОА 

100 % съгласуваност 
 

100 % съгласуваност 
 100 % 

2.  
Ефективно 
управление на 
човешките 
ресурси, чрез по-
добра 
съгласуваност на 
целите на 
областна 
администрация и 
работните 
планове, 

2.Назначаване в 
администрацията на лица 
по НП „Старт в кариерата” 

Осигурена 
възможност за 
обучение и заетост 
на млади 
специалисти 
 

2 лица, назначени в 
администрацията по 
програмата 
 

2 лица, назначени в 
администрацията по 
програмата 
 

100% 
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кариерното 
развитие и 
повишаване 
компетентността 
на служителите 

3.Назначаване в 
администрацията на лица 
по НП за заетост и 
обучение на хора с трайни 
увреждания 

Създадени условия 
за заетост на 
безработни лица с 
увреждания 

3 лица, назначени в 
администрацията по 
програмата 

3 лица, назначени в 
администрацията по 
програмата 
 

100 % 

1. Провеждане на 
информационна среща по 
Програмата за развитие 
на селските райони 
 

Повишена 
осведоменост на 
целевите групи за 
възможностите за 
привличане на 
средства от ЕФ и 
други източници. 

5 информационни 
срещи и семинари 
по ОП и ПРСР 
 

5 информационни 
срещи и семинари 
по ОП и ПРСР 
 
 

100 % 

2. Провеждане на 
информационна среща по 
оперативните програми 
 

Повишена 
осведоменост на 
целевите групи за 
възможностите за 
привличане на 
средства от ЕФ и 
други източници. 

1 заседания на ОСР, 
посветени на ОП и 
ПРСР 
 
 

1 заседания на ОСР, 
посветени на ОП и 
ПРСР 
 

100 % 

3. Подготовка и 
изпълнение на проекти на 
Областна администрация 
 

Подобрени знания и 
умения за 
подготовка и 
управление на 
проекти 
 

2 подготвени 
проекта 
(на Областна 
администрация, като 
водещ партньор или 
партньор) 
 

2 подготвени 
проекта 
(на Областна 
администрация като 
водещ партньор или 
партньор) 
 

100 % 

3.  
Укрепване 
капацитета на 
служителите в 
Областна 
администрация и 
на други 
потенциални 
бенефициенти на 
оперативните 
програми - 
Програмата за 
развитие на 
селските райони и 
др., с цел 
подготовка и 
изпълнение на 
проекти 

4. Подпомагане 
подготовката на проекти 
на местни партньори 

Подпомогнати 
местни партньори в 
разработването и 
управлението на 
дейности по проекти 
по Структурните 
фондове 

15 проекта на 
местни партньори 
подготвени със 
съдействие на ОА 

15 проекта на 
местни партньори 
подготвени със 
съдействие на ОА 

100% 
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1. Подготовка и изнасяне 
на презентации за 
икономическия потенциал 
на областта пред 
представители на 
региони-партньори  

Представени 
възможности за 
инвестиции в област 
Шумен пред 
чуждестранни 
партньори 

1 презентация за 
икономическия 
потенциал на 
областта 
 

1 презентация за 
икономическия 
потенциал на 
областта 
 

100% 

2. Създаване на подробни 
устройствени планове на 
НИАР „Мадара” 

Подпомогнато 
привличането на 
инвестиции за 
развитие на туризма 
в област Шумен 

1 ПУП или 
специализирани 
карти 
 

Не е изготвен ПУП 
на НИАР “Мадара” 
 
 

0% 

4. 
Стимулиране на 
икономическото 
развитие в 
различни сектори 
чрез подобряване 
на партньорството 
с бизнеса и 
насърчаване на 
инвеститорите 
 

3. Изготвяне на 
кадастрални планове на 
новообразуваните имоти 
по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ 

Уточняване на 
собствеността и 
границите на 
имотите 

От 835 ха, 
неуточнени са  
93 ха  

 
93 ха изготвен план 100% 

1.Изработване на ПУП 
 

Разделяне на 
застроени 
поземлени имоти и 
създаване на 
условия за по-лесно 
разпореждане с тях 

Изработен ПУП на 1 
имот 
 

Изработен ПУП на 1 
имот 
 
 

100% 

5 Освобождаване 
от имоти поради 
отпаднала 
необходимост 

2.Изменение на ПУП 
 

Разделяне на 
застроени 
поземлени имоти и 
създаване на 
условия за по-лесно 
разпореждане с тях 

Изменен ПУП на 1 
имот 

Изменен ПУП на 1 
имот 100% 

6.  
Подкрепа на 
мерките на 
правителството в 
противодействие 
на негативните 

1. Наблюдение, 
координация на 
регионално ниво и 
участие в реализацията 
на изпълняваните от 
МТСП национални 

Подобрени 
качествени 
характеристики на 
безработните лица. 
 

4 заседания на 
Комисията по 
заетост през 2011 г; 
 

4 проведени 
заседания на 
Комисията по 
заетост през 2011; 
 

100% 
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програми през 2011г. 
2. Разглеждане и 
оценяване на 
предложения за 
регионални програми за 
заетост и обучение за 
включване в НПДЗ за 
2011 г. 

Подобрени 
качествени 
характеристики на 
безработните лица. 
 

8 разгледани 
предложения 
 

10 разгледани 
предложения 
 
 

100% 

последици от 
икономическата 
криза за 
недопускане на 
масова и 
продължителна 
безработица и 
осигуряване на 
устойчива заетост 

3. Разглеждане и 
оценяване на проекти за 
национални програми за 
заетост и обучение. 

Подобрени 
качествени 
характеристики на 
безработните лица. 
 

10 разгледани 
проекта 
 

15 разгледани 
проекта 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
Имена и длъжност на попълващия: Венцислав Панайотов, финансов контрольор                                                                 
 


