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СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН 

за 2012 година 

В настоящият стратегически план са заложени целите и задачите на Областна 

администрация Шумен за 2012 година.  

 

Съгласно Закона за администрацията, областният управител е едноличен орган на 

изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и 

осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на 

регионалната политика. Областният управител взаимодейства с органите на местното 

самоуправление на територията на областта, с органите на изпълнителната власт и с други 

институции, невключени в системата на изпълнителната власт. Областният управител 

осъществява сътрудничество с ръководствата на териториалните структури на синдикатите, 

на организациите на работодателите, на организациите за социална защита и на 

неправителствените организации. 

 

Съгласно Устройствения правилник на областните администрации, областната 

администрация подпомага дейността на Областния управител при осъществяване на 

правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по 

административното обслужване на гражданите и юридическите лица.  
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В съответствие с управленска визия на Правителството на Република България, 

отразена в Програмата на правителството на европейското развитие на България 2009 - 

2013, както и другите стратегически документи на страната ни и Европейския съюз, 

дейността на Областна администрация – Шумен през периода 2009-2013 година 

приоритетно ще се насочи към изпълнение на следните стратегически цели:  

 

1. Прозрачност и отчетност в администрацията, заложени в Стратегическа цел 4 

”Подобряване на координацията и партньорството при изпълнение на плановите документи, 

развитие на  проектен капацитет” на Актуализиран документ за изпълнение на областната 

стратегия за развитие на Област Шумен (2011-2013 г.) 

 

2. Провеждане на ефективна политика за повишаване на професионалната 

квалификация, в съответствие с целите в приетата Стратегия за обучение на служителите в 

администрацията, в изпълнение на Цел 2 ”Развиване на професионалната държавна служба” 

на Стратегия за управление на човешките ресурси в държавната администрация 2006 – 

2013г. 

 

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

квалификация, заложени в Стратегическа цел 1 „Социално балансирана икономика, 

основана на местния потенциал и привлечени отвън инвестиции” на Актуализиран документ 

за изпълнение на областната стратегия за развитие на Област Шумен (2011-2013 г.) 

 

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

заложени в Приоритет 5 „Подобряване на социалната сигурност на българските граждани. 

Създаване на благоприятна и здравословна среда на живот за гарантиране на личното и 

общественото здраве” на Програма на Правителството на европейското развитие на 

България (2009 г. – 2013 г.) 

 

5. Прилагане на интегрирано устройствено планиране, заложено в  Стратегическа 

цел 2 „Инфраструктурна база и жизнена среда за развитие на бизнеса и обществото” на 

Актуализиран документ за изпълнение на областната стратегия за развитие на Област 

Шумен (2011-2013 г.) 

 

6. Усъвършенстване на управлението и разпореждането с недвижими имоти – 

държавна собственост, съобразно конституционните и законовите принципи, в изпълнение 
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на Приоритет 5 „Подобряване на социалната сигурност на българските граждани. Създаване 

на благоприятна и здравословна среда на живот за гарантиране на личното и общественото 

здраве” на Програма на Правителството на европейското развитие на България (2009 г. – 

2013 г.) 

 

7. Подобряване на градската среда и създаване на условия за устойчива заетост на 

работната сила в общините и населените места, заложени в целите на Проект „Красива 

България” – 2012 г., като част от Програмата на МТСП за намаляване на безработицата и 

стимулиране на заетостта в страната 

 

8. Насърчаване на заетостта чрез стимулиране на предприемаческия дух и 

насърчаване на заетостта чрез проекти по всички налични програми и възможни 

инициативи, заложени в Стратегическа цел 1 „Социално балансирана икономика, основана 

на местния потенциал и привлечени отвън инвестиции” на Актуализиран документ за 

изпълнение на областната стратегия за развитие на Област Шумен (2011-2013 г.) 

 

 Стратегическият план подлежи на актуализиране в резултат на изменения в 

нормативните актове или стратегическите документи.  

 

01.02.2012 г.  

 

 

 


