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УТВЪРДИЛ:  

МИТКО СТАЙКОВ 

  Областен управител  на област Търговище 

  

                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Цели на администрацията за 2020 г.  

Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТЪРГОВИЩЕ  

 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2020 г. 
Стратегически 

цели 

Стратегиче 

ски документ 
Дейности 

Срок 

/месец 

през 

2020г./ 

Очакван 

резултат 

Индикатор за  

изпълнение 

Индикатор  

за текущо  

състояние 

Индикатор  

за целево  

състояние 

1. Подпомагане 
процеса по 
подобряване на 

енергийната 

ефективност на 
областно ниво 

Постигане на 
националната 
индикативна цел 

за енергийни 
спестявания 

Енергийната 
стратегия на 

Република 

България 

Разработване на 
Програма за 
енергийна 
ефективност на 

Областна 

администрация –
Търговище 2020-
2025г. 

Януари 

2020г. 

Разработена и 
утвърдена 

Програма за 
енергийна 
ефективност на 

Областна 
администрация –
Търговище 2020-

2025г. 

0 1 

2. Координиране 
на процеса по 
успешното 
обхващане и 
задържане в 

образователната 

система на деца 
и ученици в 
област 
Търговище 

Приагане на 
политики и мерки 
за превенция и 

интервенция на 

отпадането от 
училище 

Механизъм за 
съвместна 
работа на 
институциите по 
обхващане, 

включване и 
предотвратяване 
на отпадането от 

образователната 
система на деца 
и ученици в 
задължителна 

предучилищна и 
училищна 
възраст 

Свикване на 
редовни заседания 
на Областния 
координационен 
център 

 
Предоставяне на 
Координационното 

звено по чл. 2, ал. 
1 от Механизма 
информация за 
наложените 

наказания на 
родители, които не 
осигуряват 

Януари – 
декември 

2020 г. 

Успешно приложен 
механизъм за 
обхващане и 
задържане в 

образователната 

система на деца и 
ученици в област 
Търговище 

0 100% 
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 присъствие на 
децата си в 
училище по реда 
на чл. 347 от 

Закона за 
предучилищното и 
училищното 
образование 

3. Насърчаване 
обмена на добри 
практики за 
учене през 
целия живот в 
област 

Търговище 

Прилагане на 

ефективна 
система за 

координиране на 
всички 
заинтересовани 
страни за 
осигуряване на 

съгласуваност и 
ефективност на 
политиката за 
учене на 
възрастни, както 
и осигуряване на 
условия за 

нейното 
разработване на 
областно ниво 

Национална 
стратегия за 
учене през 
целия живот 
2014-2020 г. 

Провеждане 
заседания на 

Областната 
координационна 
група за учене 
през целия живот 

Януари – 
декември 
2020 г. 

Проведено 
заседание на 
Областната 
координационна 
група за учене 
през целия живот 

през 2020 г. 

0 1 

4. Осъществяване 
на координация 

и 
сътрудничество 
на областно 
равнище при 
разработването 
и провеждането 
на политиката в 

областта на 
интеграцията и 
създаване на 
равни 
възможности на 
хората с 
увреждания 

Провеждане на 
политика за 
интеграция на 

хората с 
увреждания на 
областно ниво, в 
съответствие с 

изискванията на 
националните и 
международните 

правни норми 

Закон за хората 
с увреждания 

Провеждане 
заседания на 
Областен съвет по 
правата на хората 

с увреждания в 
област Търговище 

Януари – 
декември 
2020 г. 
 

 

Проведено 
заседание на 
Областен съвет по 
правата на хората 

с увреждания през 
2020 г. 

0 1 

5. Създаване на Организиране на План за Провеждане Януари – Проведено 0 1 
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условия за 
провеждане на 
регионални и 
секторни 

политики на 
територията на 
област 
Търговище 

 

публични 
събития и 
обсъждане на 
важни за 

областта въпроси 
в сферата на 
здравословните и 
безопасни 
условия на труд 

дейността на 
ОСУТ за 2020 г 

заседания на ОСУТ декември 
2020 г. 

заседание на ОСУТ 
през 2020 г. 

6. Координиране 
на политиките за 

младежта  
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 План 

за изпълнение на 
Националната 
стратегия за 
младежта за 2020 
г. и Отчет на плана 
за изпълнение на 
Националната 

стратегия за 
младежта за 2019г.  

Януари – 
февруари  
2020 г. 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. План за 
изпълнение на 

Националната 

стратегия за 
младежта за 
2020 г. 
 

2. Отчет на плана 
за изпълнение 
на 

Националната 
стратегия за 
младежта за 
2019г. 

 
 

 
0 
 
 
 

 
0 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
1 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 

 

7. Осигуряване на 
заетост на 
безработни лица 
от уязвимите 
групи на пазара 
на труда 

 
 
 

Повишаване 
качеството на 
работната сила 
чрез 

придобиване на 
нова 
квалификация, 
повишаване на 
квалификация- 
та и уменията на 
заетите и 

безработните. 

Национален 
план за действие 
по заетостта 
през 2020г. 
 
 

 
 
 

1.Реализация на 
проект „Регионална 
програма за 
заетост в Областна 
администрация 
Търговище 2020г.“ 
 

 
2. Организиране на 
3 бр. заседания на 
ПКЗ 

Януари – 

декември 
2020 г.  
 
 
 

Осигурена 
заетост на  

безработни лица 
от област 
Търговище 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

 
 
0 

100% 
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8. Събиране и 
обобщаване на 
информация за 
потребностите 
на 

работодателите 
от работна сила 

Осъществяване 
на политиката по 
заетостта в 
сътрудничество с 
работодателите в 

област 
Търговище 

Закон за 
насърчаване на 
заетостта 

Организиране на 

проучване за за 
потребностите на 
работодателите от 
работна сила в 
област Търговище 

Януари – 
декември 
2020 г.  
 

Събрана и 
обобщена 
информация за 
потребностите на 
работодателите от 

работна сила в 
област Търговище 

0 100% 
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в област 
Търговище 

9. 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. 

 

1. Приемане на 
Мониторингов 
доклад за 
изпълнение на 
Областната 
стратегия за 

развитие на 
социалните 

услуги за 
2019г. 

 
2. Организиране 

на 1 бр. 

заседание на 
ОССВП  

Януари 
2020 г. 

Подобрено 
взаимодействие 

между 
заинтересованите 
страни при 
планиране, 
промяна на вида/ 

капацитета и 

закриване на 
социални услуги 
 

 
0 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
0 

 
1 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
1 
 

10. 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 2019- 

2020 г. и изготвяне 
Годишен доклад за 
2019 г. 

Януари – 
февруари 
2020 г. 

Изготвен и приет:  
1. Годишен доклад 
за 2020 г. 
2. Актуализиране 

на 

план-програма за 
2020 г. за 
изпълнение на 
областната 
политика по БДП 

 
 
 

0  100% 

11. Приемане на 
Областна 

стратегия по 
безопасност на 

Намаляване на 
жертвите на 

пътя, 
подобряване 

Областна 
стратегия за 

подобряване на 
безопасността на 

Приемане на 
заседание на 

ОКБДП на 
Областната 

Октомври 
2020 г. 

Приета Областна 
стратегия по БДП 

за 2021-2030 г. 

0 1 
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движението по 
пътищата 2021-
2030 г.  

управлението на 
БД, 
постигане на 
нова култура за 

безопасно 
поведение на 
всички участници 
в движението 
чрез подобряване 
на образованието 
и уменията им. 

Повишаване 
контрола по 
спазване 
правилата за 
движение,  
подобряване на 

пътната мрежа в 
и извън 
населените места 

движението по 
пътищата в 
област 
Търговище 2021-

2030 г. 

стратегия по БДП 
за 2021-2030 г. 

12. Контрол и 
предотвратяване 
разпространение

то на болестта 
Африканска 
чума по свинете 
на територията 
на област 
Търговище 

Прилагане на 
координирани, 
повсеместни и 

системни 
действия за 
ограничаване 

разпространение
то на АЧС 

План за контрол и 
предотвратяване 

разпространениет
о на заболяването 
АЧС в РБ за 

2020г. 

Провеждане на 
регулярни и 

спешни заседания 
на Областната 
епизоотична 

комисия 

Януари – 
декември 
2020 г. 

Координирани 
действия за 

ограничаване 
разпространението 
на АЧС в област 

Търговище 

0 100% 

13. 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 

Януари – 

декември 
2020 г. 

1. Извършени 
годишни 
проверки на 
имоти 
държавна 
собственост, 

включени в 
баланса на 
Областна 
администрация 
- Търговище 
 
 

2. По-добро 

0% 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

100%  
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удостоверения 
за наличие или 
липса на акт за 
държавна 

собственост – в 
срок и без 
забава 

административ
но обслужване 
на гражданите 
и бизнеса. 

0% 100% 

14. 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 
мерките по 
Националната 

стратегия за 
превенция и 
противодействие 
на корупцията в 
в  
Република  
България 2015-

2020 г. 

1. Организиране и 
провеждане на 
заседание на 

ООСППК; 
 
2. Разработване 

на Програма за  
дейността на  
ООСППК през  
2020 г.; 

 
3. Разработване 

на отчетен 
доклад за 
дейността на  
ООСППК за 

2019 г. 
 

Януари – 
декември 
2020 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 
 

 
 
 
 
 
 

 

15. Повишаване на 
удовлетвореност
та на 
потребителите 
на услугите. 

Прозрачна  и 
достъпна на 
администрацията 
и  диалог с 
представители на 

граждански 

Държавата: 
коректен 
партньор на 
частния сектор. 
нормализация на 

бизнес средата ,  

Анализ на 
информацията от 
попълнени анкетни 
карти и подадените  
мнения, 

предложения и 

декември Подобряване на 
работните процеси 
по предоставяне на 
административни 
услуги в 

електронен вид.  

0 100% 
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организации. сигнали. 
 
 

 

16. Повишаване 
качеството на 
публичните 
финанси 

Ефективно 
управление на 
финансови 
ресурси. 

Ефективност на 
публичните 
финанси 

1. Преглед и 
анализ на 
необходимостта от 
разходване на 

средства извън 
одобрените в 
бюджета на 
администрацията.  

 

Постояне
н  

Ефективно и 
ефикасно 
разходване на 
бюджетни 

средства-2 броя 
документи за 
изпълнение на 
утвърдените 

политики и 
програми 

0 100% 

2. Анализ за 
изпълнението на 
бюджета на 
администрацията 

Постояне
н 

Изготвени отчети 
за изпълнението на 
бюджета на 
администрацията-4 
пъти годишно и 
при необходимост 

0 100% 

17.Извършване на 
проверки на 
техническото 
състояние на 

потенциално 
опасните водни 

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

 
 

Повишаване 
капацитета за 
намаляване на 
риска от 

бедствия 

Закон за защита 
при бедствия 
 
 

Осигуряване на 
превантивна 
дейност   

Март/юни 
Септемвр
и/октомвр
и 

Осъществена 
превантивна 
дейност -2 пъти 
годишно и при 

необходимост 

0 100% 

18. Осигуряване 

на поетапно 
публикуване в 

интернет на 
информационните 
масиви и ресурси, 
достъпът до които е 
свободен 

Осигуряване на 

прозрачност и 
публичност в 

дейността на 
Областна 
администрация-
Търговище и 
достъп до 

Закона за достъп 

до обществена 
информация 

Поетапен и 

систематичен 
преглед на 

обществената 
информация 
създавана в 
Областна 
администрация–

Постояне

н 

Създаване на по- 

голяма публичност 
и прозрачност в 

резултат на това и 
повишаване на 
доверието в 
администрацията 
от страна на 

50% 75% 
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обществена 
информация 

Търговище. физически и 
юридически лица 
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