УТВЪРДИЛ:

(П)
СТЕФАН ЖЕЛЕВ
Областен управител

Ежегодни цели на администрацията за 2019 година
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН
1
Цели за 2019 г.

2
Стратегически
цели

3
Стратегически
документ

1. Изпълнение на
дейности и задачи,
свързани с
осъществяването на
организационнотехническата
подготовка на
изборите за
представители на
България в ЕС и на
местните избори
през 2019 година

Взаимодействие Изборен кодекс и
и координация
решения на ЦИК
на дейностите
между
Министерски
съвет (МС),
Централната
избирателна
комисия (ЦИК),
общинските
администрации
и РИК.

2. Съдействие и
подкрепа при
изпълнение на
регионалната
политика по
насърчаване на
заетостта и

Гарантиране на
социалните
права на
гражданите и
провеждане на
социална
политика, която

4
Дейности

Своевременна
организация за
получаване,
разпределяне и
предоставяне по
общини на
изборни книжа и
материали.
Организиране на
обучение на
ангажираните с
подготовката и
произвеждането
на изборите от
представители на
ЦИК
Програма за
Подкрепа на
управление на
предложения за
правителството на
регионални
Република България за програми за
периода 2017-2021 г.
заетост,
Национален план за
разработени в
действие по заетостта. изпълнение на чл.

5
Срок
(месец
през
2019 г.)

6
7
Очакван резултат Индикатор за изпълнение

Нормално
протичане на
изборния процес

Май 2019

Индикатор за
текущо
състояние
Екипно
взаимодейств
ие и пълна
техническа,
ресурсна и
методическа
обезпеченост.

Индикатор за
целево
състояние
Произведени
два вида избор.

Брой работни
места по
програми за
заетост

Брой
предложени и
одобрени
Регионални
програми за
заетост.

Октомври
-ноември
2019

Декември
2019 г.

Осигурени
работни места на
безработни лица
от уязвимите
групи.

ограничаване на
безработицата в
съответствие с
националните
приоритети.

подпомага
уязвимите
групи и
безработните.
Повишаване на
заетостта и
интегриране на
уязвимите
групи
безработни към
пазара на труда.

3. Повишаване
нагласата за
съдействие при
дейностите по
намаляване на
риска от бедствия
на регионално
ниво.

Създаване на
териториален
резерв по
региони, в
подчинение
на областни
управители и
кметове, който
да се използва
при природни
бедствия,
крупни аварии
и катастрофи.

31 от Закона за
насърчаване на
заетостта (ЗНЗ),
за включване в
Стратегия по
Националния
заетостта 2014 – 2020 план за действие
по заетостта
(НПДЗ) за 2019 г.
Участие на
Областна
администрация
при реализация и
изпълнение на
програми и
проекти за
заетост.
Програма за
Подобряване на
управление на
превантивната
правителството на
дейност и
Република България за готовността за
периода 2017-2021 г.
реагиране при
бедствия
чрез поефективни
превантивни
мерки и повисока степен на
готовност за
реагиране при
бедствия.
Закон за насърчаване
на заетостта.

Декември
2019 г.

Подобряване
комуникацията с
общините.
Участие в
национални и
регионални
програми.
Областен план за
защита при
бедствия.

Постоянно
актуализиране на
планове и състава
на щаба.

Постоянна и
устойчива
връзка с
дежурните в
общините.

Постоянна и
устойчива
връзка с
дежурните в
общините.

Проведени
заседания.

Провеждане на
минимум 2
заседания.

Проведени
редовни
заседания.

Провеждане на
минимум 3
заседания.

4. Продължаване на
дейностите по
преминаване към
електронно
управление в
Областна
администрация
Шумен.

5.Законосъобразно,
ефективно и
целесъобразно
управление на
имоти и вещи
държавна
собственост

Модернизиране
на
управлението и
държавата във
връзка с
развитието на
съвременните
глобални
процеси и
технологии

Програма за
управление на
правителството на
Република България за
периода 2017-2021 г.

Закон за държавната
собственост
Правилник за
прилагане на Закона
за държавната
собственост

Прозрачност и
2019 г.
информираност
относно
дейността на
Областен
управител и
Областна
администрация
Шумен.
Изпълнение
указанията на
ДАЕУ
Освобождаване от Декември
имоти поради
2019
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
удостоверения за
деактуване на
имоти –ДС

Актуализиране на
деловодната
система на
администрацията.

Разработване
на електронни
администрати
вни услуги.

Осигуряване на
електронни
административ
ни услуги.

Повишена
ефективност при
управлението на
недвижими имотипублична и частна
държавна
собственост

Проверки по
реда на ЗДС.

Продадени
държавни
имоти

