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УТВЪРДИЛ:  

МИТКО СТАЙКОВ 

  Областен управител  на област Търговище 

  

                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Цели на администрацията за 2019 г.  

Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТЪРГОВИЩЕ  

 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2019 г. 
Стратегически 

цели 

Стратегиче 

ски документ 
Дейности 

Срок 

/месец 

през 

2019г./ 

Очакван 

резултат 

Индикатор за  

изпълнение 

Индикатор  

за текущо  

състояние 

Индикатор  

за целево  

състояние 

1. Подкрепа за 
личностното 

развитие на децата 
и учениците в 
област Търговище  

Осигуравяне 
правото на 

предучилищно и 
училищно 
образование 

Закон за 
предучилищното 

и училищното 
образование 

Разработване на 
Областна стратегия 
за подкрепа за 
личностното 

развитие на децата 
и учениците в 
област Търговище 

2019-2021 г.; 

Февруари
– юни 
2019 г. 
 

 
 
 

 

Разработена 
Областна стратегия 
за подкрепа за 
личностното 

развитие на децата 
и учениците в 
област Търговище 

2019-2021 г.; 

0 1 

1. Координиране 
на политиките за 
младежта в 
сферата на 

образованието, 
здравеопазването, 
социалната 
защита, 

културата, спорта 
и гражданската 
активност в област 

Търговище 

Създаване на 
благоприятни 
условия за 
пълноценно 

личностно 
развитие на 
младите хора 
в България 

 
 
 

 

Национална 
стратегия за 
младежта 2012-
2020 г. 
 

 
 

Изготвяне на отчет 
по Плана за 
действие на 
Националната 
стратегия  

 
 

Февруари
– април 
2019 г. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Отчет по Плана за 
действие на 
Националната 
стратегия (за 2018 
г.) 

 
 

0 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. Осигуряване на 
заетост на 
безработни лица 
от уязвимите 

Повишаване 
качеството на 
работната сила 
чрез 

Национален 
план за действие 
по заетостта 
през 2019 г. 

1.Реализация на 
проект „Регионална 
програма за 
заетост в Областна 

Януари – 
декем-
ври 2019 
г.  

Осигурена 
заетост на  
безработни лица 
от област 
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групи на пазара 
на труда 
 
 

 

придобиване на 
нова 
квалификация, 
повишаване на 

квалификация- 
та и уменията на 
заетите и 
безработните. 

 
 
 
 

 

администрация 
Търговище 2019 г. 
 
 

2. Организиране на 
3 бр. заседания на 
ПКЗ 

 
 
 

Търговище 
 
 
 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

3 

 
4. Подобряване 

координацията 

между 
институциите за 
изпълнение на  
Областната 
стратегия за 
развитие на 
социалните услуги 

2016-2020г. 

Превенция на 
бедността и 
социалното 
изключване на 
уязвими групи 

Стратегия за 

развитие на 
социалните 
услуги в 
област 
Търговище 
2016-2020 г. 

 

Консултации с 
общините от област 

Търговище за 
планиране на 
услуги за 2016-
2020 г. 
Приемане на 

общинските  
планове за 2019 г. 
 
Организиране на 1 
бр. заседание на 
ОССВП  

Януари-
декември 
2019 г. 

Подобрено 
взаимодействие 

между 

заинтересованите 
страни при 
планиране, 
промяна на вида/ 
капацитета и 
закриване на 
социални услуги 

 

 
0 

 
 
1 

 

5. Провеждане 

на активна 
политика в 
сферата на 
етническите и 
интеграционни 
те въпроси на 
територията на 

област 
Търговище 

Създаване на 

условия за 
равноправно 
интегриране на 
ромите в 
обществото чрез 

осигуряване на 
възможности и 
равен достъп до  
всички 
обществени 
сфери и 
подобряване на 

качеството на 
живот при 
спазване на 
принципите на 
равнопоставеност 
и 
недискриминация 

Национална 
стратегия на 
Република 
България за 

интегриране 
на ромите 
2012-2020 г. 
 
 
Областна 
стратегия на 

област 
Търговище за 
интегриране 
на ромите 
2012-2020 Г. 

Организиране на 1 

бр. заседание на 
ОССЕИВ 

Януари – 

декември 
2019 г. 

 
Подобряване на 
координацията и 

взаимодействието 
между 
административните 
структури и 
неправителственит
е организации 
за решаване на 

конкретни 
проблеми, 
свързани с 
малцинствата  

0 1 

6. Създаване на 
условия за 

Организиране на 
публични 

План за 
дейността на 

Провеждане 
заседания на ОСУТ 

Януари – 
декември 

Регулярни 
заседания по приет 

0 2 
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провеждане на 
регионални и 
секторни политики 
на територията на 

област Търговище 
 

събития и 
обсъждане на 
важни за 
областта въпроси 

в сферата на 
здравословните и 
безопасни 
условия на труд 

ОСУТ за 2019 г 2019 г. План за дейността 
през 2019 г. 

7. Подобряване 
координацията 
между 
институциите за 

изпълнение на 
Областната 
стратегия за 
подобряване на 
безопасността на 
движението по 
пътищата в област 

Търговище 2012-
2020 г. 

Осъществяване 

на ефективна и 
целенасочена 

координация с 
местната власт, 
териториалните 
администрации 
на органите на 

изпълнителната 
власт, 
неправителствен
ия сектор и 
гражданското 
общество при 
реализиране на 

държавната 
политика в 
областта на 
безопасността на 
движението по 
пътищата 

Областна 
стратегия за 
подобряване на 
безопасността на 
движението по 

пътищата в 
област Търговище 
2012-2020 г. 

 
Анализ на 
изпълнението на 
мерките заложени 
в Плана за 
действие 2018-

2019 г. и изготвяне 
Годишен доклад за 
2018 г. 
 

Януари – 
декември 
2019 г. 

Изготвен и приет 
Годишен доклад за 
2018 г.  

 
 
 
 
 
0 
 

 
 
 
 

 

1 

8. Ефективно 

управление и 
защита на 
държавната 
собственост 

Повишаване 
ефективността в 
управлението 

АДИ на Областна 
стратегия за 

развитие на 
област 
Търговище 2018-

2020г. 

 
1. Прилагане на 

адекватни 
мерки за 
управление на 
имотите - 

държавна 
собственост с 
грижата на 
добър 
стопанин.  

 
 

2. Издаване на 
удостоверения 

Януари – 
декември 
2019 г. 

1. Извършени 
годишни 
проверки на 
имоти 
държавна 
собственост, 

включени в 
баланса на 
Областна 
администрация 
- Търговище 
 
 

2. По-добро 
административн

0% 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
0% 

100%  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
100% 
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за наличие или 
липса на акт за 
държавна 
собственост – в 

срок и без 
забава 

о обслужване 
на гражданите 
и бизнеса. 

9.Изпълнение на 
Националната 
програма за 
енергийна 
ефективност на 

многофамилни 
жилищни сгради в 
Област Търговище 

Изпълнение на 

политиката на 
правителството 
в областта на 
регионалното 
развитие 
 

Постановление 

№18/02.02.2015 
г. на 
Министерския 
съвет, 
НПЕЕМЖС, 
 

1.Mониторинг на 
процеса по 
обновяване на 

жилищните сгради 
на територията на 

областта в 
изпълнение на 
договорите за 
целево 
финансиране 

 
2.Подписване на 
документи по 
Наредба №3 от 
31.07.2003 г., и 
участие в 
приемателните 

комисии 

Януари – 
декември 
2019 г. 

Завършени и 

обновени 3 бр. 
сгради по 
Националната 
програма за 
енергийна 

ефективност на 
многофамилни 
жилищни сгради в 
Област Търговище  

 
 
 

 
 

 
0% 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
100% 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10. Превенция и  
противодействие  
на корупцията. 

 

Противодействие 
на  
корупцията по  

високите етажи  
на властта.  
Ограничаване и  

недопускане на  
корупционни  
практики. 

 

Стратегически 

насоки за  
превенция и  
противодействие  
на корупцията в  
Република  
България 2015-
2020 г.;  

 
Национална  
стратегия за  

превенция и  
противодействие  
на корупцията в  

Република  
България 2015-
2020 г.;  
 
План за 
изпълнение на 

1. Организиране и 
провеждане на 
заседание на 
ООСППК; 

 
2. Разработване 

на Програма за  

дейността на  
ООСППК през  
2019 г.; 

 
3. Разработване 

на отчетен 

доклад за 
дейността на  
ООСППК за 
2018 г. 

 

Януари – 
декември 

2019 г. 

Проведено 
заседание на  
Областния 
обществен  

съвет за превенция 
и  
противодействие 
на  
корупцията  
– 
област  

Търговище.  
 
Превенция на  
корупционни  
практики и  
повишаване  
доверието в  

институцията. 

 

0 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
0 

 
 
 

 
 
0 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 

 
 
 

 
 
1 
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мерките по 
Националната 
стратегия за 
превенция и 

противодействие 
на корупцията в 
в  
Република  
България 2015-
2020 г. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

11. Обезпечаване 

произвеждането на 
избори за: 
 1.  Членове на 
Европейския 
парламент от 

Република 
България; 
2. Общински 
съветници; 
3. Кметове на 
общини, и кметове 
на кметства. 

Гарантиране на 

произвеждането 
на честни и 
прозрачни 
избори. 

Изборен 

кодекс 

12.1 

Взаимодействие 
и координация на 
дейностите 
между МС, ЦИК, 
общинските 

администрации и 
ОИК 
  
12.2  
Разпределяне и 
предоставяне по 
общини на 

изборни книжа и 
материали 
 
12.3 
Административен 
контрол върху 

спазването на 
нормативната 
уредба 

април– 

ноември 
2019 г 

Проведени избори 

за: 
1.Членове на 
Европейския 
парламент от 
Република 

България; 
2. Общински 
съветници; 
3. Кметове на 
общини, и кметове 
на кметства. 

0% 100% 

12.Подобряване на 
дейността по 
процесуално 

представителство и 
защита на 
интересите на 
държавата 

Защита на 
обществения 
интерес 

Гражданскопроц
есуален кодекс 
Административ 

нопроцесуален 
кодекс 

Периодични и 
годишни отчети за 
брой на образувани 

дела, по които е 
реализирано 
процесуално 
представителство 

Януари-
декември 

Поддържане на 
процента на 
спечелените в 

полза на 
Държавата дела, 
спрямо загубените 
дела в рамките над 
70 %. 

0% над 85 % - 
спечелени 

13. Финансова 

дисциплина и 
стриктно водене и 
отчетност на 

Създаване на 

условия за 
ефективно и 
ефикасно водене 

Закон за 

счетоводството; 
Закона за 
държавния 

Добро финансово 

управление, 
прозрачност и ясна 
отчетност 

Януари-

декември 

Добро финансово 

управление, 
прозрачност и ясна 
отчетност 

0 % 100 % 

касово 
изпълнени 
е на 
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счетоводните 
процеси. 

на счетоводната 
и отчетна 
документация по 
доброто 

финансово 
управление. 
Създаване на 
условия за 
ефективно и 
ефикасно водене 
на счетоводната 

и отчетна 
документация по 
доброто 
финансово 
управление. 

бюджет на РБ за 
2019г. 

бюджета 
спрямо 
утвърдени я 
план. 

Редовна 
отчетност 

14. Ефективно 
управление на 
човешките ресурси 
чрез подобра 
съгласуваност на 
целите на 
областната 

администрация и 
работните планове, 
кариерното развитие 
и повишаване на 
компетентността на 
служителите 

Повишаване на 
компетентностт а, 
кариерното 
развитие и 
мотивацията на 
служителите в 
Областна 

администрация - 
Търговище 

 Участие на 
служителите от ОА 
в специализирани 
обучения 

Януари – 
декември 

Повишаване на 
компетентността на 
служителите в ОА 

0 5 бр. 
служители 
преминали 
през 
обучение 
през ИПА; 
5 бр. 

служители , 
посетили 
семинар 

 

 

 

 

Съгласувал: 

Тодорка Танева 

Главен секретар 

 

Изготвили: 

З. Милушева        инж.Йоан Пеев 

Директор на дирекция АКРРДС     Директор на дирекция АПОФУС 
 

 


