
                     

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Шумен

Регистър на проектите, изпълнявани от Областна администрация Шумен

№ Наименование Източник на 
финансиране

Описание Период на 
изпълнение

Статус 

1
.

Служителите на Областна
администрация Шумен – 
по-квалифицирани и по-
компетентни 

ОП 
„Администрати
вен капацитет“

Връзка към проекта 15.04.2014 г. –
15.01.2015 г.

приключен

2
.

Национална програма 
„Сигурност“

Държавен 
бюджет

Назначаване на 140 лица за подобряване на сигурността и 
опазване на обществения ред в населените места.

01.07.2014 г. –
01.03.2015 г. 

приключен

3
.

Схема „Подкрепа за 
заетост“

ОП „Развитие 
на човешките 
ресурси"

Назначаване на 120 лица за осъществяване превантивни
дейности  и  мерки  за  защита  от  бедствия,  свързани  с
обилните  валежи  в  предишни  периоди,  както  и  за
отстраняване на потенциалния риск от наводнения.

01.07.2015 г. –
01.11.2015 г.

приключен

4
.

Програма „Старт в 
кариерата“

Държавен 
бюджет

Назначаване  на  2  младежи  с  висше  образование,  с  цел
улесняване  на  прехода  между  образование  и  заетост;
осигуряване възможности за придобиване на трудов стаж.

19.01.2015 г. –
19.10.2015 г.

приключен

5
.

Национална програма за 
заетост и обучение на 
хора с трайни увреждания

Държавен 
бюджет

Назначаване на 2 безработни лица с трайни увреждания,
за  преодоляване  на  социалната  им  изолация  и
пълноценното им интегриране в обществото.

31.07.2013 г. –
31.07.2015 г.

приключен

6
.

Национална програма за 
заетост и обучение на 
хора с трайни увреждания

Държавен 
бюджет

Назначаване на 3 безработни лица с трайни увреждания,
за  преодоляване  на  социалната  им  изолация  и
пълноценното им интегриране в обществото.

01.11.2013 г. –
01.11.2015 г.

приключен

7
.

Регионална програма за 
заетост

Държавен 
бюджет

Назначаване  на  5  безработни  лица за  поддържане  и
стопанисване на сградния фонд – държавна собственост.

01.06.2015 г. –
01.12.2015 г. 

приключен

http://oblastshumen.government.bg/new/wp-content/uploads/2015/10/proectA13228.pdf
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8
.

Програма „Старт в 
кариерата“ 

Държавен 
бюджет

Назначаване  на  2  младежи  с  висше  образование,  с  цел
улесняване  на  прехода  между  образование  и  заетост;
осигуряване възможности за придобиване на трудов стаж.

01.02.2016 г. –
01.11.2016 г.

изпълнява 
се

9
.

Национална програма за 
заетост и обучение на 
хора с трайни увреждания

Държавен 
бюджет

Назначаване на 3 безработни лица с трайни увреждания,
за  преодоляване  на  социалната  им  изолация  и
пълноценното им интегриране в обществото.

11.11.2015 г. –
11.11.2017 г.

изпълнява 
се

1
0
.

Национална програма за 
заетост и обучение на 
хора с трайни увреждания

Държавен 
бюджет

Назначаване на 1 безработно лице с трайни увреждания,
за преодоляване на социалната изолация и пълноценното
му интегриране в обществото.

01.04.2016 г. –
01.04.2018 г.

изпълнява 
се

Забележка: Горепосочената информация е за периода 01.01.2015 г.- 31.05.2016 г.


