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УТВЪРДИЛ: 
 
Ивайло Илиев 
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 
(съгл.Заповед  №  РД-15-26/11.02.2013 г.)   

                                                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
Цели на администрацията за 2013 г.  
 
Наименование на администрацията: Областна администрация Шумен 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Индикатор за изпълнение Цели за 2013 г. Стратегически 

цели 

Стратегически 

документ 

Дейности Срок/ме-

сец през 

2013г./ 

Очакван резултат 

Индикатор 

за текущо 

състояние 

Индикатор за 

целево 

състояние 

1.Подобряване 

управлението 

на човешките 

ресурси 

Развитие на 

професионална-

та държавна 

служба и 

мотивиране на 

служителите за 

постигане на 

качество и 

ефективност на 

вложения труд. 

Стратегия за 

управление на  

човешките 

ресурси в 

държавната 

администрация 

2006-2013 г. 

1.Повишаване на 

квалификацията на 

служителите, чрез 

обучение. 

 

2.Допълнително 

стимулиране на 

служителите за 

постигнати резултати.  

януари-

декември 

Ефективно 

изпълнение на 

задълженията на 

служителите от 

ОА Шумен, 

подобряване 

дейността на 

администрацията 

Обучени 

служители 

0 бр. 

 

Не са 

определе-

ни 

допълните

лни 

възнаграж

дения за 

постигнати 

резултати 

Обучени 

служители 

 3 бр. 

 

Определени 

са 

допълнител-

ни 

възнагражде

ния за 

постигнати 

резултати. 
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2.Повишаване 

качеството на 

публичните 

финанси,чрез 

приоритетно и 

контролирано 

разходване на 

бюджетните 

ресурси 

Повишаване 

качеството на 

публичните 

финанси. 

Програма на 

Правителството за 

европейско 

развитие на 

България 2009-

2013 г. 

1.Дефиниране на 

приоритетите, по които 

ще се поемат задълже-

ния в рамките на бюд-

жетната сметка. 

 

2.Осъществяване на 

предварителен,текущ и 

последващ контрол при 

извършването на 

разходи и реализиране-

то на приходи. 

 

3.Текущо анализиране 

на изпълнението на 

бюджета   

януари-

март 

 

 

 

 

Постоянен 

 

 

 

 

 

 

Ежемесеч-

но 

Добро финансово 

управление и 

прозрачност при 

изразходване на 

бюджетните 

ресурси 

  

 

 

 

 

 

Не са 

дефинира-

ни приори-

тети. 

 

Утвърдени 

вътрешни 

правила за 

предварит

елен 

контрол 

 

 

Ежемесе-

чен отчет 

дефинирани  

приоритети 

 

 

 

Актуализиран

и вътрешни 

правила за 

предвари-

телен 

контрол 

 

 

Ежемесечен 

отчет и 

анализ 

3.Ефективна и 

ефикасна 

политика за 

осигуряване  

защита на 

населението 

при кризи 

Защита на 

населението  

при кризи от 

военен характер 

при бедствия и 

аварии на 

територията на 

областта. 

Държавен 

военновременен 

план. 

Национален план 

за защита при 

бедствия 

Годишен план  за 

изпълнение на 

Националната 

програма за 

защита при 

бедствия. 

1.Актуализиране на   

областния план  за 

защита при бедствия 

след преригистриране 

на доброволните 

формирования в 

общините и изпълнение 

на  наредбата за 

евакуация и 

разсредоточаване. 

 

2.Взаимодействие с 

Министерството на 

отбраната  и 

министерството на 

вътрешните работи. 

Декември 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянен 

Оптимизиране на 

процедурите за 

действие при 

кризи от военен 

характер и бърза 

реакция при 

извънредни 

ситуации на 

територията на 

областта. 

1 бр. план Актуализиран 

1 бр. план 
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4.Законосъоб-

разно, 

ефективно и 

целесъобразно 

управление на 

имоти и вещи 

държавна 

собственост 

Приоритет 5 

Подобряване на 

социалната 

сигурност на 

българските 

граждани. 

Създаване на 

благоприятна и 

здравословна 

среда на живот 

за гарантиране 

на личното и 

обществено 

здраве. 

Програма на 

правителството за 

европейското 

развитие на 

България 2009-

2013 г.,ЗДС,ППЗДС 

Освобождаване от 

имоти поради отпаднала 

необходимост. 

Подготвяне на 

документи и 

изпращането им в 

Агенцията за 

приватизация за 

продажба на имоти. 

Актуализиране на актове 

за държавна 

собственост, издаване 

на заповеди и удостове-

рения за деактуване на 

имоти –ДС 

декември Повишена ефек-

тивност при 

управлението на 

недвижими 

имоти-публична и 

частна държавна 

собственост 

Продадени 

държави 

имоти – 0 

бр. 

Продадени 

държавни 

имоти – 3 бр. 

5.Изпълнение 

правомощията 

на областния 

управител за 

гарантиране 

законосъобраз

ността на 

актовете на 

кметовете на 

общини и 

решенията на 

общинските 

съвети.  

Ефективно, ефи-

касно и 

прозрачно 

управление 

Програма на 

правителството за 

европейското 

развитие на 

България 2009-

2013 г. 

 

Контрол за 

законосъобразност на 

решенията на 

общинските съвети и 

заповеди на кметове 

януари-

декември 

Намаляване броя 

на върнатите за 

ново обсъждане 

решения. 

Намаляване броя 

на обжалванията 

пред съда. 

Проверени 

протоколи 

на 

общински-

те съвети и 

заповеди 

на кметове 

на 

общини. 

100 % 

проверени 

протоколи на 

общинските 

съвети. 100% 

оспорени по 

съдебен ред 

незаконосъоб

разни 

решения на 

ОС и 

заповеди на 

кметове на 

общини. 

6. Добро 

административ

но обслужване 

Открита и 

прозрачна 

областна 

Стратегия за 

модернизация на 

държавната 

1.Осъществяване на 

текущ сроков контрол, с 

цел намаляване броя на 

Януари-

декември 

 

Повишаване 

качеството на 

административно-

Ежемесеч-

но извърш-

ване на 

Ежемесечно 

извършване 

на сроков 
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администрация-

по-близо до 

хората, повиша-

ване удовлетво-

реността на 

гражданите от 

предлаганите 

административ-

ни услуги. 

администрация просрочените преписки. 

 

 

2.Обучение на 

служителите работещи 

със специализиран 

софтуер. 

 

 

3.Актуализиране на 

интернет сайта на ОА 

Шумен. 

 

 

 

Юли 

 

 

 

 

 

Януари 

декември 

то обслужване 

 

 

Повишена 

ефективност и 

ефикасност на 

работата на 

служителите 

 

По-удобен и по 

информативен за 

гражданите. 

сроков 

контрол 

 

Проведени 

обучения -

0 бр. 

 

 

 

Неактуализ

иран 

контрол 

 

 

Проведени 

обучения 3 

бр. 

 

 

 

Актуализиран 

7.Осигуряване 

на равни въз-

можности  за 

достъп до 

образование и 

професионал-

на квалифика-

ция. 

Стратегическа 

цел 1: 

Социално балан-

сирана икономи-

ка,основана на 

местния потен-

циал и привле-

чени отвън 

инвестиции. 

Приоритет 1.1  

Намаляване на 

безработицата и 

ограничаване на 

бедността. 

Актуализиран 

документ за 

изпълнение на 

областната страте-

гия за развитие на 

Област Шумен 

2009-2013 г. 

Назначаване в 

администрацията на 

лица по НП „Старт в 

кариерата“ 

 

 

Осигуряване на заетост 

на безработни лица по 

условията на проект 

„Подкрепа за заетост“ 

 

Осигуряване на заетост 

на безработни  лица по 

Национална програма за 

заетост и обучение на 

хора с трайни 

увреждания 

Януари-

декември 

 

 

 

 

Януари-

Декември  

 

 

 

Януари-

Декември 

Осигурена 

възможност за 

обучение и зае-

тост на млади 

специалисти 

 

Създадени 

условия за заетост 

на безработни 

лица. 

 

Осигурена заетост 

на лица с трайни 

увреждания 

2 лица 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

На 4 лица  

осигурена 

заетост 

2 лица 

 

 

 

 

 

15 лица 

 

 

 

 

На 2 лица 

осигурена 

заетост, като 

1 лице, 

назначено 

през 2013 г. 

8.Подкрепа 

мерките на 

правителство-

Подкрепа за 

развитие на 

икономика бази-

Областна 

стратегия за 

развитие на 

1.Наблюдение, коорди-

нация на регионално 

ниво и участие в реали-

януари-

декември 

 

Подобрени 

качествени 

характеристики на 

0 заседа-

ния на 

Комисията 

3 заседания 

на Комисията 

за заетост 
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то в противо-

действие на 

негативните 

последици от 

икономическа-

та криза за 

недопускане 

на масова и 

продължител-

на безработи-

ца и осигуря-

ване на устой-

чива заетост.  

рана на знание-

то, привличане 

на инвестиции и 

разкриване на 

нови работни 

места. 

област Шумен зацията на  изпълнява-

ните от МТСП национал-

ни програми през 2013 г. 

 

2.Разглеждане и 

оценяване на предложе-

ния за регионални 

програми за заетост и 

обучение за включване в 

НПДЗ за 2013 г. 

 

3.Разглеждане и 

оценяване на проекти за 

национални програми за 

заетост и обучение 

 

 

 

 

януари-

декември 

 

 

 

 

 

януари-

декември 

безработните 

лица 

 

 

Подобрени 

качествени 

характеристики на 

безработните 

лица 

 

 

Подобрени 

качествени 

характеристики на 

безработните 

лица 

за заетост 

 

 

 

0 разгледа-

ни 

предложен

ия 

 

 

 

0 

разгледан

и проекта 

 

 

 

 

5 разгледани 

предложения 

 

 

 

 

 

8 

разгледани 

проекта 

 

Имена и длъжност на попълващия: Венцислав Панайотов-гл.експерт в дирекция „АКРРДС“ 
 


