
УТВЪРДИЛ:                           

  СТЕФАН ЖЕЛЕВ 

            Областен управител   

О Б Л А С Т Н А   А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   Ш У М Е Н 

Отчет за изпълнение на целите за 2019 година 

1 2 3 4 5 

Цели за  

2019 г. 

Дейности Резултат Индикатор за изпълнение  

 

*индикатор за 

самооценка 

 
 

Индикатор за 

целево състояние 
(заложено в 

началото  

на 2019 г.) 

Индикатор за 

текущо 
състояние 

(отчетено в края 

на 2019 г.) 

1. Изпълнение на 
дейности и задачи, 

свързани с 

осъществяването 
на организационно-

техническата 

подготовка на 

изборите за 
представители на 

България в ЕС и на 

местните избори 
през 2019 година  

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  

Нормално протичане на изборния процес  
  

Екипно 
взаимодействие и 

пълна техническа, 

ресурсна и 
методическа 

обезпеченост 

Произведени два 
вида избор 

Напълно 
постигната цел 

2. Съдействие и 

подкрепа при 

изпълнение на 
регионалната 

политика по 

насърчаване на 
заетостта и 

ограничаване на 

безработицата в 

съответствие с 

Подкрепа на предложения за 

регионални програми за заетост, 

разработени в изпълнение на чл. 
31 от Закона за насърчаване на 

заетостта (ЗНЗ), за включване в 

Националния план за действие 
по заетостта (НПДЗ) за 2019 г. 

Участие на Областна 

администрация при реализация 

и изпълнение на програми и 

Осигурени работни места на безработни 

лица от уязвимите групи. 

 
 

 

 
 

 

 

 

Брой работни 

места по програми 

за заетост  
 

 

 
 

 

 

 

Назначени 9 

лица 

Напълно 

постигната цел 



националните 
приоритети. 

проекти за заетост.  
 

 

 

3. Повишаване 
нагласата за 

съдействие при 

дейностите по 

намаляване на 
риска от бедствия 

на регионално 

ниво. 

Подобряване на превантивната 
дейност и готовността за 

реагиране при бедствия 

чрез по-ефективни превантивни 

мерки и по-висока степен на 
готовност за 

реагиране при бедствия. 

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. 

 
Проведени 

редовни 

заседания. 
 

Проведени 
заседания 

Изготвен 

областен план за 

защита при 
бедствия 

Напълно 
постигната цел 

4. Продължаване на 

дейностите по 

преминаване към 
електронно 

управление в 

Областна 
администрация 

Шумен  

Прозрачност и  информираност 

относно дейността на Областен 

управител и Областна 
администрация Шумен. 

Изпълнение указанията на 

ДАЕУ  

Актуализиране на деловодната система на 

администрацията и надграждане на ЕУ 

Присъединяване 

към ЕПДАЕУ 

Заявяване за 

разработване на 

ЕАУ и 
включване към 

портала 

Напълно 

постигната цел 

5.Законосъобразно, 

ефективно и 
целесъобразно 

управление на 

имоти и вещи 
държавна 

собственост 

Освобождаване от имоти 

поради отпаднала 
необходимост. Подготовка за 

процедурите по чл. 67 и чл.67а 

от ППЗДС във връзка с 
регионалните представителства 

на синдикати и политически 

партии (след обнародване в ДВ) 
 

Повишена ефективност при управлението 

на недвижими имоти-публична и частна 
държавна собственост 

 Предоставени 

имоти държавна 
собственост. 

Завишен контрол 

относно 
предоставените за 

ползване имоти. 

 Напълно 

постигната цел 

 

*индикатор за самооценка:  напълно постигната цел (100%) 

         задоволително постигната цел (50 и над 50%) 

         незадоволително постигната цел (под 50%)          

      


