УТВЪРДИЛ:
МИТКО СТАЙКОВ
Областен управител на област Търговище
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Отчет за изпълнение на целите за 2018 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

1

2

3

4
Индикатор за изпълнение

Цели за
2018 г.

1. Създаване
на условия за
провеждане на
регионални и
секторни
политики на
територията на
област
Търговище

2. Координиране
на политиките за
младежта в
сферата на
образованието,
здравеопазването,
социалната
защита,
културата, спорта
и гражданската
активност в област
Търговище

3. Осигуряване на
заетост на
безработни лица

Дейности

Резултат

Организиране
провеждането на
заседания на
Областния съвет за
развитие през 2018г.

Проведени заседания
на Областния съвет за
развитие през 2018г.

1.

Анализ на
дейностите за
изпълнение на
стратегията - 2017
г.

1.

2.

Изготвяне на Отчет
по Плана за
действие на
Националната
стратегия (за
2017г.).

2.

Изготвен Отчет по
Плана за действие
на Националната
стратегия (за
2017г.).

3.

3.

Изготвяне на План
за 2018 г.

Изготвен на План
за 2018 г.

4.

Разработен
Областен план за
младежта за
2018г.

4.

Разработване на
Областен план за
младежта за
2018г.
1.Реализация на
проект „Регионална
програма за заетост в

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2018 г./

Индикатор за текущо
състояние
/отчетен в края на
2018 г./

Предварително заложената цел
„Създаване на условия за провеждане на
регионални и секторни политики на
територията на област Търговище, чрез
организиране провеждането на
заседания на Областния съвет за
развитие“ е отпаднала, тъй като през
2018г. беше изготвен проект на ЗИД на
ЗРР, с който се преустановява дейността
на Областните съвети за развитие.

2

Изготвен Анализ
на дейностите за
изпълнение на
стратегията - 2017
г.

4

5
Индикатор за самооценка
1. напълно постигната цел /100 %/
2. задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/
3. незадоволително постигната
цел /под 50 %/

4

Напълно постигната цел (100 %)

1. Осигурена
заетост на
безработни лица

1

от уязвимите
групи на пазара
на труда

4. Подобряване
координацията
между
институциите за
изпълнение на
Областната
стратегия за
развитие на
социалните услуги
2016-2020г.

Областна
администрация
Търговище 2018 г.

от област
Търговище

2. Организиране на 3
бр. заседания на ПКЗ

2. Проведени 4 бр.
заседания на ПКЗ
Осъществено
взаимодействие
между
заинтересова-ните
страни при
планиране,
промяна на вида/
капацитета и
закриване на
социални услуги

3

Проведено заседание
на ОССВП

2

Консултации с
общините от област
Търговище за
планиране на услуги
за 2016-2020 г.
Приемане на
общинските планове
за 2019 г.
Организиране на 2 бр.
заседания на ОССВП

Напълно постигната цел (100 %)

4 – Проведени повече от
планираните заседания

Напълно постигната цел (100 %)

1, като Планът за
дейността през 2018г. е
изпълнен

Подобрено
5. Провеждане
на активна
политика в
сферата на
етническите и
интеграционни
те въпроси на
територията на
област
Търговище

6. Създаване на условия
за провеждане на
регионални и секторни
политики на територията
на област Търговище
7. Определяне и
планиране потребностите
на населението в област
Търговище от достъпна
извънболнична и болнична
медицинска помощ.
8. Подобряване
координацията
между
институциите за
изпълнение на Областната

взаимодействие
между

1 – Проведено
заседание

административните
Организиране на 2 бр.
заседания на ОССЕИВ

структури и
неправителствените

2

организации

Напълно постигната цел (100 %)

1- Проведено обучение
за работа с
електронната система

за решаване на
конкретни проблеми,
свързани с

Провеждане заседания
на ОСУТ
Организиране и
провеждане на
заседания на
комисията за приемане
на Областната здравна
карта
1.Проверки на
пешеходните пътеки в
цялата област и дадени
конкретни
предписания за

малцинствата
Проведени са две
заседания, на които са
разгледани всички
теми от Плана за
дейността през 2018 г.
Приета Областна
здравна карта на
област Търговище

2

2

1
1

1.

Извършена
проверка на
пешеходните
пътеки

100%

Напълно постигната цел (100 %)

Напълно постигната цел (100 %)

100%
Напълно постигната цел (100 %)

2

стратегия за подобряване
на безопасността на
движението по пътищата в
област Търговище 20122020 г.

9. Ефективно управление
и защита на държавната
собственост

подобрения.
2. Анализ на
изпълнението на
мерките заложени в
Плана за действие
2016-2017 г. и
изготвяне Годишен
доклад за 2017 г.
1. Осъществяване на
контрол върху
утвърдените от
кметовете на
общини актове за
имоти- общинска
собственост.
2.

Приет Анализ и
изготвен Годишен
доклад

Осъществено

2

5 проверки

5 проверки

ефективно
управление и защита

Напълно постигната цел (100 %)

на държавната
собственост, чрез
спазване на
законовите

100%

Предоставяне с
РМС на първи етаж
от сградата на ул.
„Христо Ботев“ в
гр. Търговище за
нуждите на
териториалните
звена на МЗХГ.

100%

100%

Издаване на
удостоверения за
наличие или липса
на акт за
държавна
собственост – в
срок и без забава
1.Mониторинг на
процеса по обновяване
на жилищните сгради
на територията на
областта в изпълнение
на договорите за
целево финансиране

100%

100%

разпоредби

4.

10.Изпълнение на
Националната програма за
енергийна ефективност на
многофамилни жилищни
сгради в Област
Търговище

2

100%

3.

Прилагане на
адекватни мерки
за управление на
имотите държавна
собственост с
грижата на добър
стопанин.

2.

2.Подписване на

Завършени и обновени
15 бр. сгради по
Националната
програма за енергийна
ефективност на
многофамилни
жилищни сгради в
Област Търговище

100%

Напълно постигната цел (100 %)

100%

3

документи по Наредба
№3 от 31.07.2003 г. и
участие в
приемателните
комисии
11. Превенция и
противодействие
на корупцията.

1.

2.

3.

Организиране и
провеждане на
заседание на
ООСППК;
Разработване на
Програма за
дейността на
ООСППК през
2018 г.;
Разработване на
отчетен доклад за
дейността на
ООСППК за 2017 г.

1. Проведени 2

1

2 заседания, т.е. повече
от предварително
планираните

засадания на
ООСППК

2. Приета Програма

Напълно постигната цел (100 %)

1

1

1

1

100%

90%

Задоволително постигната цел 90%.

100%

100%

Напълно постигната цел 100%.

100%

100%

Напълно постигната цел 100%

100%

Напълно постигната цел 100%.

за дейността през
2018г.

3. Приет Доклад за
дейността за
12. Повишаване на
удовлетвореността на
потребителите на
услугите.

Анализ на
информацията от
попълнени анкетни
карти и подадените
мнения, предложения
и сигнали.

13.Управление на
финансовите ресурси

1. Преглед и анализ
на необходимостта от
разходване на
средства извън
одобрените в бюджета
на администрацията.

2. Анализ за
изпълнението на
бюджета на
администрацията
14.Извършване на
проверки на техническото
състояние на потенциално
опасните водни обекти,

Осигуряване на
превантивна дейност

2017г.
Подобряване на
работните процеси по
предоставяне на
административни
услуги в електронен
вид.
Ефективно и ефикасно
разходване на
бюджетни средства-2
броя документи за
изпълнение на
утвърдените политики
и програми
Изготвени отчети за
изпълнението на
бюджета на
администрацията-4
пъти годишно и при
необходимост
Осъществена

100%

превантивна дейност 2 пъти годишно и при

4

състоянието на
съществуващите корекции
на реки, дерета и диги и
проводимостта на речните
легла

необходимост

Имена и длъжности на попълващите:
Тодорка Танева
Главен секретар
Зорница Милушева
директор дирекция АКРРДС

инж. Йоан Пеев
директор дирекция АПОФУС

5

