УТВЪРДИЛ: (п) съгл. ЗЗЛД
Д-Р ВЛАДИМИР ЙОЛОВ
Областен управител

Ежегодни цели на администрацията за 2022 година
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН
1
Цели за 2022 г.

1. Подобряване
достъпа до
информация,
сигурността и
качеството на
административн
ите услуги

2
Стратегически
цели

Модернизиране
управлението на
държавата във
връзка с
развитието на
съвременните
глобални
процеси и
технологии
Намаляване на
административн
ата тежест за
бизнеса и
гражданите чрез
осигуряване на
възможност за
електронно
подаване на
документи

3
Стратегически
документ

Актуализирана
Стратегия за
развитие на
електронното
управление в
Република България
2019 - 2025 г.

4
Дейности

Подобряване на
системата за
обратна връзка от
потребителите с цел
повишаване на
нейната
ефективност,
устойчивост и
достоверност;
Популяризиране на
системата за
предоставяне на
информация за
статуса на
административната
услуга (деловодна
справка

5
Срок
(месец
през
2022 г.)

6
7
Очакван резултат Индикатор за изпълнение

Декември
2022 г.

Интеграция с
Единния портал за
достъп до
електронни
административни
услуги
Намаляване броя
на документите на
хартиен носител за
сметка на
увеличения обмен
на електронни
документи

Индикатор за
текущо
състояние
Удовлетворен
ост на
потребителите
на
администрати
вни услуги

Индикатор за
целево
състояние
Осигурени
електронни
административ
ни услуги на
ниво 3 и 4
Синхронизиран
е с федериран
портал на
ДАЕУ
Изградена
интернет
страница,
отговаряща на
новите
изисквания за
сигурност при
кибератаки
1

1
Цели за 2022 г.

2. Противодейст
вие и превенция
разпространение
то на COVID-19
в област Шумен

2
Стратегически
цели

Опазване живота
и здравето на
населението в
област Шумен.

3
Стратегически
документ

Национален
оперативен план за
справяне с
пандемията от
COVID-19

Превенция и
намаляване
потенциалните
здравни
последици от
действието на
вируса
3. Повишаване
нагласата за
съдействие при
дейностите по
намаляване на
риска от
бедствия на
регионално ниво

4. Разработване
и/или
актуализиране

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

Национална
програма за
намаляване риска от
бедствия 2021-2025
г.
Областна програма
за намаляване риска
от бедствия 20212025 г.

Националната
стратегия на
Република България

4
Дейности

5
Срок
(месец
през
2022 г.)

6
7
Очакван резултат Индикатор за изпълнение

Подобряване на
превантивната
дейност, въвеждане
на допълнителни
противоепидемични
мерки и
готовност за
реагиране за
намаляване
здравните
последици от
вируса

Декември
2022 г.

Намалени
последици от
действието на
вируса

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

Декември
2022 г.

Своевременна
организация за
актуализиране,

Декември
2022 г.

Подобрена
комуникация с
органите на
местната власт и
регионалните
структури на
изпълнителната
власт
Подобряване
комуникацията с
общините.

Индикатор за
текущо
състояние
Проведени 10
заседания на
Областния
кризисен щаб.
Взети 20
решения

Проведени
заседания на
Областен
медицински
съвет
Постоянна и
устойчива
връзка с
дежурните в
общините.

Участие в
национални и
регионални
програми.
Постоянно
актуализиране на
планове и състава
на щабовете.
Разработени /
Актуализирани
стратегически

Индикатор за
целево
състояние
Проведени
заседания на
Областния
кризисен щаб
Брой взети
решения

Проведени
минимум 3
заседания.

Разработени
проекти

Приети
стратегически
документи
2

1
Цели за 2022 г.

2
Стратегически
цели

3
Стратегически
документ

на стратегически заложени в
документи на
програмите на
областно ниво
правителството
за предстоящия
период на
областно ниво

за приобщаване и
участие на ромите
2021-2030

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

Стратегия по
заетостта на
Република България
2021-2030

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

Проект на стратегия
на област Шумен за
приобщаване на
ромите

Национален план за
действие по
заетостта
Закон за
насърчаване на
заетостта

4
Дейности

5
Срок
(месец
през
2022 г.)

6
7
Очакван резултат Индикатор за изпълнение
Индикатор за Индикатор за
текущо
целево
състояние
състояние

приемане,
респективно
възлагане
изработването на
документи

документи

Подкрепа на
Декември
предложения за
2022 г.
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
2022 г.
Участие на
Областна
администрация при
реализация и
изпълнение на

Осигурени
работни места на
безработни лица
от уязвимите
групи.

Брой работни
места по
програми за
заетост

Брой одобрени
Регионални
програми за
заетост
Брой наети
лица по
национални и
регионални
програми и
проекти

3

1
Цели за 2022 г.

6. Законосъобраз
но, ефективно и
целесъобразно
управление на
имоти и вещи
държавна
собственост
7. Координация
изпълнението на
дейности по
подобряване
на пътната
безопасност и
намаляване на
пътнотранспортния
травматизъм.

2
Стратегически
цели

3
Стратегически
документ

4
Дейности

национални
програми и проекти
за заетост.
Закон за държавната Предоставяне и/или
собственост
освобождаване от
имоти поради
Правилник за
отпаднала
прилагане на Закона необходимост
за държавната
собственост
Подобряване
Национална
Ефективна работа
безопасността на стратегия за
на Областната
движението по
безопасност на
комисия по
пътищата в
движението по
безопасност на
областта
пътищата в
движението по
Република България пътищата (ОКБДП)
(2021-2030)
Изготвяне на
План за действие за Доклад за 2022 г. и
2021-2023 година
План за 2023 г. за
към Националната
изпълнението на
стратегия за
областната
безопасност на
политика по
движението по
безопасност на
пътищата в
движението по
Република България пътищата
за 2021-2030 година
Провеждане н а
План-програма за
мероприятия по

5
Срок
(месец
през
2022 г.)

6
7
Очакван резултат Индикатор за изпълнение

Декември
2022 г.

Повишена
ефективност при
управлението на
недвижими имотипублична и частна
държавна
собственост
Координация и
сътрудничество с
органите на
местната власт и
регионалните
структури на
изпълнителната
власт за
изпълнение
дейности по
подобряване
безопасността на
движението по
пътищата в област
Шумен

Декември
2022 г.

Март
2022 г.

Индикатор за Индикатор за
текущо
целево
състояние
състояние

Проверки по
реда на ЗДС

Брой процедури

Проведени 5
заседания на
ОКБДП

Проведени
заседания на
ОКБДП

Изготвен
План за 2022
г. за
изпълнението
на областната
политика по
безопасност
на
движението
по пътищата

Изготвени
Доклад за 2021
г. и План за
2022 г. за
изпълнението
на областната
политика по
безопасност на
движението по
пътищата

4

1
Цели за 2022 г.

8. Провеждане
на ефективна
политика в
сферата на
образованието,
осигуряване на
равен достъп до
образование и
професионално
обучение,
подкрепа на
личностното
развитие на
децата и
учениците от
област Шумен
Координация на
дейностите по
обхващане на
всички
подлежащи

2
Стратегически
цели

Равен достъп до
образование и
подкрепа на
личностното
развитие на
децата и
учениците от
област Шумен

3
Стратегически
документ

изпълнение на
областната
политика по
безопасност на
движението по
пътищата за 2022
година
Закон за
предучилищното и
училищното
образование

Механизъм за
съвместна работа на
институциите по
обхващане,
Развитие на
включване и
професионалнот предотвратяване на
о образование и отпадането от
обучение
образователната
система на деца и
Предотвратяване ученици в
на отпадането от задължителна
образователната предучилищна и
система на деца училищна възраст
и ученици в
(ПМС №
задължителна
100/08.06.2018 г.)
предучилищна и
училищна
Областна стратегия

4
Дейности

5
Срок
(месец
през
2022 г.)

6
7
Очакван резултат Индикатор за изпълнение

Декември
2022 г.

Изпълнени мерки
от Областна
стратегия за
подкрепа за
личностно
развитие на децата
и учениците в
област Шумен
(2022-2024)

Индикатор за Индикатор за
текущо
целево
състояние
състояние

инициатива на ДА
„БДП“ на областно
ниво

Изпълнение на
заложените мерки в
Областна стратегия
за подкрепа за
личностно развитие
на децата и
учениците в област
Шумен (2022-2024)
Координация и
ефективно
взаимодействие на
институциите в
изпълнение на ПМС
№ 100/08.06.2018 г.
Планиране и
реализиране на
професионалното
образование и
обучение на
учениците от област

Осъществена
координация и
ефективно
взаимодействие на
институциите в
изпълнение на
ПМС №
100/08.06.2018 г.

Проект на
Областна
стратегия за
подкрепа за
личностно
развитие на
децата и
учениците в
област Шумен
(2022-2024)

Утвърдена
Областна
стратегия за
подкрепа за
личностно
развитие на
децата и
учениците в
област Шумен
(2022-2024)

Брой проведени
срещи

Съгласуван
държавен план5

1
Цели за 2022 г.

на образование
деца и
предотвратяване
на отпадането от
образователната
система.

2
Стратегически
цели

възраст

3
Стратегически
документ

за подкрепа за
личностно развитие
на децата и
учениците в област
Шумен (2022-2024)

4
Дейности

Шумен

5
Срок
(месец
през
2022 г.)

6
7
Очакван резултат Индикатор за изпълнение
Индикатор за Индикатор за
текущо
целево
състояние
състояние
прием в
профилираните
професионални
гимназии, в
средните и
обединените
училища на
територията на
област Шумен.

1 бр.
Съгласуван
държавен планприем от
Постоянната
комисия по
заетост

6

