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УТВЪРДИЛ: (п) съгл. ЗЗЛД

ДОНКА ИВАНОВА
Областен управител
(Заповед № РД-15-41 от 23 март  2016 г.)

Общи положения
1. Настоящите правила регламентират взаимодействието между Областен управител на област

Шумен  и  ръководителите  на  териториалните  звена  на  централната  изпълнителна  власт  в  област
Шумен,  с  цел повишаване ефективността  при осъществяване на  държавното управление по места,
провеждането  на  регионалната  политика  и  осигуряването  на  съответствие  между  националните  и
местни интереси.

2.   Правилата  съдържат  насоки  за  уеднаквяване  на  управленските  процеси,  контрола  и
координацията между органите и техните администрации и целят:

2.1 да затвърдят ролята на Областен управител на област Шумен при взимането на решения
относно  държавното  управление  в  областта  и  развитието  на  региона,  както  и  да  закрепят
координиращата му роля по отношение актовете и действията на ръководителите на териториалните
звена на централната власт на територията на област Шумен;

2.2  да  подобрят  обмена  на  информация  между  Областен  управител  на  област  Шумен,
респективно Областна администрация и териториалните звена, с цел постигане на съгласуваност на
действията им при провеждането на държавната политика в областта;

2.3  да  развият  и  повишат  извършването  на  обективна  оценка  на  приоритетите  за
взаимодействие и набелязване на съответни съвместни мерки с териториалните звена;

2.4  да  засилят  ефективното  участие  на  териториалните  звена  на  централната  изпълнителна
власт в областните съвети, комисии и групи за развитие на държавната политика на областно ниво.

Засилване координиращата роля на Областния управител на област Шумен по отношение
актовете и действията на ръководителите на териториалните звена на централната

изпълнителна власт на територията на област Шумен
3.  За  осъществяване  на  системен  контрол  на  териториалните  звена  на  централната

изпълнителна власт, в  30 – дневен срок от приключване на всяко шестмесечие, ръководителите им
представят  на  Областен  управител  на  област  Шумен информация за  дейността.  По своя преценка
Областният управител дава писмени препоръки, които изпраща и на съответния министър.

4.  Структурата  на  информацията  за  дейността  на  териториалните  звена  на  централната
изпълнителна  власт,  осъществяващи  своята  дейност  на  територията  на  област  Шумен,  включва
следните компоненти:

4.1 Структура, динамика и финансови показатели на териториалното звено за отчетния период;
4.2  Описание  на  дейностите,  извършени  през  отчетния  период,  както  и  на  дейностите  по

реализирани или предстоящи проекти по оперативни или други програми през периода;
4.3  Сравнителен  анализ  на  дейността  през  отчетния  период  спрямо  същия  период  на

предходната година;
4.4  Предприетите  мерки  за  подобряване  на  дейността  и  за  осигуряване  на  прозрачност  в

работата на териториалното звено.
5. Извън информацията по точки 3 и 4, Областен управител на област Шумен може да изисква

информация и документи от ръководителите на териториалните звена,  във връзка с изпълнение на
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правомощията  му  да  координира  и  контролира  тяхната  дейност.  Ръководителите  предоставят
изисканата информация и документи в деловодството на Областна администрация Шумен в 7 – дневен
срок от получаване на искането.

6.  Информация  за  осъществения  контрол  по  предходната  точка  се  изпраща  на  съответния
министър.

7. Обменът на информация между Областен управител на област Шумен, респективно Областна
администрация и териториалните звена на централната изпълнителна власт на територията на област
Шумен се осъществява чрез:

7.1 депозиране в деловодство;
7.2 по пощата с обратна разписка на адрес;
7.3 на електронен адрес.
8.  Областен  управител  на  област  Шумен  инициира  периодични  работни  срещи  с

ръководителите  на  териториалните  звена при предварително  съгласуване  на  формата и въпросите,
които ще бъдат разглеждани. Работните срещи се протоколират от определен от Областен управител
на  област  Шумен  служител  на  Областна  администрация.  Протоколът  се  подписва  от  Областен
управител и се изпраща за сведение на присъстващите на срещата. 

8.1  През  втората  половина  на  месец  март  се  организира  среща  с  ръководителите  на
териториалните  звена  при  Областен  управител  на  област  Шумен  за  запознаване  накратко  с
настъпилите изменения в нормативната база, в дейността на институциите и/или с предстоящи или
реализирани програми и проекти (регионални, национални или финансирани с европейски средства).

9. При взаимна договореност и при обществена значимост на разглежданите въпроси по време
на работните срещи, за резултатите от срещата и предприетите мерки за решаване на проблема се
информира обществеността  чрез  публикуване  на  интернет  страницата  на  Областна  администрация
Шумен на прессъобщение.

10.  При  необходимост  от  разглеждане  на  въпроси  от  обществена  значимост,  касаещи
определени общини или населени места, се организират работни срещи при Областен управител на
област Шумен с ръководителите на териториалните звена и със съответните кметове на общини.

Оценка на приоритетите за взаимодействие и набелязване на мерки с ръководителите на
териториалните звена

10.  Приоритетите  за  взаимодействие  между  Областен  управител  на  област  Шумен  и
ръководителите на териториалните звена на централната изпълнителна власт са съвкупност от:

10.1 Поставените пред администрациите цели за съответната година;
10.2  Успешно  използване  на  средствата  по  оперативните  програми  и  координация  на

структурните инструменти на ЕС; 
10.3 Приоритизиране и поставяне на акцент върху обществено значими въпроси на територията

на областта във всички сфери на дейност, съобразно компетенциите и правомощията и правомощията
на съответните ръководители;

10.4  Проследяване  постигането  на  съответствие  между стратегиите,  плановете  и  проектите,
които  се  изпълняват  на  национално  ниво  в  съответните  сектори  и  проектите,  разработвани  и
изпълнявани от бенефициентите на оперативни и други програми в областта;

10.5 Активно използване на Регионалните и Областните съвети и комисии за провеждане на
държавната политика в областта.

11. В ежегодния доклад за дейността на Областна администрация Шумен, както и в докладите
за дейността на останалите териториални звена на централната администрация, се помества обобщена
информация за взаимодействието между тях и за резултатите от сътрудничеството за изтеклия период.
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12. Ръководителите на териториалните звена на централната изпълнителна власт могат,  чрез
Областен управител на област Шумен, да отправят предложения, свързани с развитието на областта,
за  разглеждане  на  заседание  на  Областния  съвет  за  развитие.  Взетите  решения  в  тази  връзка  се
изпращат на ръководителите на териториалните звена на централната изпълнителна власт за сведение
и изпълнение.

13. Ръководителите на териториалните звена на централната изпълнителна власт могат,  чрез
Областен  управител  на  област  Шумен,  да  отправят  предложения,  свързани  с  развитието  на
Североизточен район, за разглеждане на заседание на Регионалния съвет за развитие. Взетите решения
в тази връзка се изпращат на ръководителите на териториалните звена на централната изпълнителна
власт за сведение и изпълнение.

14. Когато е своевременно информиран, Областен управител на област Шумен може да участва
в подбора и оценяването на ръководителите на териториалните звена на централната изпълнителна
власт на територията на област Шумен.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1.  Настоящите  правила  отменят  утвърдените  със  Заповед  №  РД-15-130  от  03.08.2011  г.

Правила  за  взаимодействие  между  Областен  управител  на  област  Шумен  и  ръководителите  на
териториалните звена на централната изпълнителна власт на територията на област Шумен.

§2.  Настоящите правила влизат в сила от датата на утвърждаването им.
§3.  Настоящите  правила  имат  отворен  характер,  което  предполага  непрекъснатото  им

допълване и усъвършенстване.
§4.  Настоящите правила да се изпратят за сведение на ръководителите на териториалните звена

на централната изпълнителна власт на територията на област Шумен.
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