УТВЪРДИЛ:
СТЕФАН ЖЕЛЕВ
Областен управител

Ежегодни цели на администрацията за 2020 година
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН
1
Цели за 2020 г.

1. Актуализиране
и/или приемане на
стратегически
документи

2
Стратегически
цели

Хармонизиране
на
стратегическите
документи на
регионално
ниво с
националните
приоритети,
заложени в
програмите на
правителството
за предстоящия
период

3
Стратегически
документ

4
Дейности

5
Срок
(месец
през
2020 г.)

Областна стратегия за
развитие на област
Шумен (2014 – 2020)

Своевременна
организация за
актуализиране,
приемане,
Стратегия за развитие на респективно
социалните услуги в
възлагане
област Шумен (2016 –
изработването на
2020)
документи
Стратегия на област
Шумен за интегриране
на ромите (2012 – 2020)
Здравна стратегия на
област Шумен (2016 –
2020)
План-програма за
подобряване на
безопасността на
движението по
пътищата в област

6
7
Очакван резултат Индикатор за изпълнение

Актуализиране на
документи

МартДекември
2020

Индикатор за
текущо
състояние
Разработени
проекти

Индикатор за
целево
състояние
Приети
стратегически
документи

Шумен (2019-2020)

2. Съдействие и
подкрепа при
изпълнение на
регионалната
политика по
насърчаване на
заетостта и
ограничаване на
безработицата в
съответствие с
националните
приоритети

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

Програма за
управление на
правителството на
Република България за
периода 2017-2021 г.
Национален план за
действие по заетостта

Подкрепа на
предложения за
регионални
програми за
заетост,
разработени в
изпълнение на чл.
31 от Закона за
Закон за насърчаване
насърчаване на
на заетостта
заетостта (ЗНЗ),
за включване в
Стратегия по
Националния
заетостта 2014 – 2020 план за действие
по заетостта
(НПДЗ) за 2020 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

Декември
2020 г.

Осигурени
работни места на
безработни лица
от уязвимите
групи.

Брой работни
места по
програми за
заетост

Брой
предложени и
одобрени
Регионални
програми за
заетост

2020 г.

Подобряване
комуникацията с
общините.

Постоянна и
устойчива
връзка с
дежурните в
общините.

Постоянна и
устойчива
връзка с
дежурните в
общините.

Проведени
заседания.

Провеждане на
минимум 2
заседания.

Участие в
национални и
регионални
програми.
Постоянно
актуализиране на

крупни аварии
и катастрофи.
4. Надграждане на
електронно
управление в
Областна
администрация
Шумен, въвеждане
на система за
мрежова и
информационна
сигурност и
изграждане на
ЦАО. Поетапно
публикуване на
информационни
масиви и ресурси
на ОА Шумен със
свободен достъп
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

готовност за
реагиране при
бедствия.

планове и състава
на щаба.

Изпълнение
2020 г.
указанията на
ДАЕУ относно
мрежовата и
информационна
сигурност
Изграждане на
центъра за
административно
обслужване
съгласно
изискванията на
НАО (отнемане
на помещения,
заети от РС КНСБ
Шумен без
основание)
Освобождаване от 2020 г.
имоти поради
отпаднала
необходимост

Преминаване към
ЕАУ

Синхронизира
не с
федериран
портал на
ДАЕУ и
изграждане на
интернет
страница,
отговаряща на
новите
изисквания за
сигурност при
кибератаки

Осигуряване на
електронни
административ
ни услуги 3 и 4
ниво

Повишена
ефективност при
управлението на
недвижими имотипублична и частна
държавна
собственост

Проверки по
реда на ЗДС

Брой процедури

