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                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 
Утвърдил: 
Ивайло Илиев, заместник областен управител 
/съгл. Заповед РД-15-26/11.02.2013 г./ 
 
 
 
Отчет за изпълнение на целите за 2012 г. 
  
Наименование на администрацията: Областна администрация Шумен 

 
 

1 2 3 4 5 
Индикатор за изпълнение Цели за 2012 г. Дейности  Резултат 

Индикатор за  
целево състояние 
/заложен в началото  
на  2012 г./ 

Индикатор за 
текущо състояние 
/ отчетен в края на  
2012 г. / 

Индикатор за самооценка  
1.Напълно постигната цел/100 %/. 
2.Задоволително постигната цел /50 и 
   над 50 %/. 
3.Незадоволително постигната цел/под 
   50 %/. 

1.Прозрачност и 
отчетност в 
администрацията 
 
 
 

Актуализиране и 
доразвиване 
интернет сайта на 
ОА 

Улеснен 
достъп до 
информация 
за 
гражданите 

Актуализиран Актуализиран 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 

2.Провеждане на 
ефективна 
политика за 
повишаване на 
професионалната 
квалификация, в 
съответствие с 
целите в приетата 
Стратегия за 
обучение на 
служителите в 
администрацията. 

Провеждане на 
квалификационни 
курсове 

Повишено 
качество и 
ефективност 
на 
администрат
ивното 
обслужване 

Проведено обучение 
на 15 служители 

Проведено обучение 
на 2 служители 

 13 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Осигуряване на 
равни 
възможности за 
достъп до 
образование и 
професионална 
квалификация. 

Назначаване в 
администрацията 
на лица по НП 
„Старт в 
кариерата“ 

Осигурена 
възможност 
за обучение 
и заетост на 
млади 
специалисти 

1 лице назначено 
през 2012 г. в 
администрацията по 
програмата 

2 лица назначени 
през 2012 г. по 
програмата 

200 % 

4.Интегриране на 
хората  с 
увреждания във 
всички области на 
обществения 
живот 

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. 
Разширени 
възможност
и за трудова 
заетост на 
хората с 
увреждания 
в 
интегрирана 
и 
специализир
ана среда. 

1 лице, назначено 
през 2012 г. в 
администрацията по 
програмата. 

1 лице, назначено 
през 2012 г. по 
програмата 

100 % 

5.Прилагане на 
интегрирано 

Изготвяне на 
кадастрални 

Уточнена 
собственост-

Изготвени 741 ха 
кадастрални планове 

105,6062 ха 14 % 
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устройствено 
планиране 

планове на 
новообразувани 
имоти по §4 от 
ЗСПЗЗ. 

та и 
границите на 
имотите;оп-
ределени 
границите и 
собственост
та на 
имотите 

към 31.12.2012 г. 

6.Усъвършенстван
е на управлението 
и разпореждането 
с недвижими 
имоти-държавна 
собственост, 
съобразно 
конституционните 
и законови 
принципи 

Освобождаване от 
имоти поради 
отпаднала 
необходимост.Под
готвяне на 
документи и 
изпращането им в 
агенцията за 
приватизация за 
продажба на 
имоти. 

Повишена 
ефективност 
при 
управление 
на 
недвижими 
имоти-
публична и 
частна 
държавна 
собственост. 

Продадени 3 броя 
държавни имоти през 
2012 г. 

1 бр. продаден имот 33  % 

7.Подобряване на 
градската 
среда;създаване 
на условия за 
устойчива заетост 
на работната сила 
в общините и 
населените места. 

1.Строително 
ремонтни 
дейности на 
административна 
сграда на 
областна 
администрация,гр.
Шумен,бул.“Славя
нски“ № 30. 
 
2.Строително 
ремонтни 
дейности на 
административна 
сграда в 
гр.Шумен,ул.“Кало
ян“ №1. 

Подобрена 
градска 
среда;създа
дена 
временна 
заетост на 
безработни 
лица при 
реализацият
а на обекта. 
Подбрена 
градска 
среда;създа
дена 
временна 
заетост на 
безработни 
лица при 
реализацият
а на обекта. 

Реализиран 1 обект 
през 2012 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Реализиран 1 обект 
през 2012 г. 

Няма реализация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Няма реализация 

0 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 % 

8.Насърчаване на 
заетостта чрез 

1.Наблюдение,коо
рдинация на 

Подобрени 
качествени 

4 проведени 
заседания на 

3 проведени 
заседания 

75 % 
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стимулиране на 
предприемаческия 
дух и насърчаване 
на заетостта чрез 
проекти по всички 
налични програми 
и възможни 
инициативи. 

регионално ниво и 
участие в 
реализацията на 
изпълняваните от 
МТСП национални 
програми  през 
2012 г. 
 
2.Разглеждане и 
оценяване на 
предложения за 
регионални 
програми за 
заетост и 
обучение за 
включване в 
НПДЗ през 2012 г. 
 
3.Разглеждане и 
оценяване на 
проекти за 
национални 
програми за 
заетост и 
обучение през 
2012 г. 

характерист
ики на 
безработни-
те лица. 
 
 
 
 
Подобрени 
качествени 
характерис-
тики на 
безработни-
те лица 
 
 
 
 
Подобрени 
качествени 
характерис-
тики на 
безработни-
те лица. 

комисията по заетост 
за 2012 г. 
 
 
 
 
 
 
5 разгледани 
предложения през 
2012 г. 
 
 
 
 
 
 
 
15 разгледани 
проекта през 2012 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 разгледани 
предложения 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 разгледани 
проекта 

 

 

 

 

160 % 

 

 

 

 

113 % 

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