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В изпълнение на изискванията на чл. 63 от Закона за администрацията,
настоящият доклад е изготвен и структуриран в три основи раздела, които отразяват
състоянието

на

администрацията

държавната

служба,

по

отношение

административното

на

обслужване

организационното
и

регулиране,

развитие,

достъпа

до

обществена информация, антикорупционните мерки, информационните технологии,
проектите за модернизиране на областната администрация, отчет за изпълнение на
дейностите от териториалната администрация, отчет за изпълнението на целите на
администрацията за 2014 г. на Областна администрация -Търговище.
Информацията, която се съдържа в доклада, се основава на данните, попълнени
от служителите на ОА- Търговище в Информационната система за попълване на
отчетните доклади за състоянието на администрациите (ИСПОДСА). За оценката на
състоянието на административното обслужване са ползвани данни, попълнени от
служителите на администрацията в Системата за самооценка на административното
обслужване (ССАО), от отчетите за извършената работа на директорите на дирекции
АПОФУС и АКРРДС.
Дейността на Областна администрация Търговище през 2014 г. беше насочена
към изпълнението на поставените приоритети и цели в Програмата на Правителството.
Реализирането

на

управленските

приоритети

и

цели

изисква

добре

работеща

администрация, което в условията на криза, налага бързи мерки за осъществяване на
функционално

оптимизиране

на

организационното

структуриране

и

логическата

последователност на дейностите при предоставяне на качествени услуги на гражданите.
Основни приоритети в управлението на Правителството са:
Запазване върховенството на закона и утвърждаване на институции, работещи
ефективно и прозрачно в интерес на гражданите и гарантиращи условия за достоен
живот и личностно развитие;
Произтичащите

от

Правителствената

програма

и

от

Стратегическия

план

за

дейността на Областна администрация Търговище за периода 2014-2015 г., основни
стратегически цели на Областна администрация Търговище за 2014 г., са:
1. Утвърждаване на открита, прозрачна и компетентна администрация;
2. Внедряване и ефективно прилагане на електронното управление;
3.

Създаване

на

предпоставки

за

интелигентен,

устойчив

и

приобщаващ

икономически растеж на Област Търговище.
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РАЗДЕЛ І
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ
ПРЕЗ 2014 Г.
През

2014

г.

Областна

администрация

Търговище

реализиране на Програмата на Правителството,

работеше

активно

за

в рамките на предоставените по

нормативни актове правомощия и компетенции на Областния управител, по следните
основни направления:
І. РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
1. Проекти, програми и инициативи
1. 1. Оперативна програма „Административен капацитет”:
•

През 2014 г. Областна администрация – Търговище завърши изпълнението на
дейностите съгласно Договор №ЦА 12-22-14/08.07.2013 г. по ОПАК. По дейност 1 „Обучения в Института по публична администрация” за отчетния период са обучени
22

служителя

на

Областна

администрация

–

област

Търговище

в

различни

направления. По-дейност 2. „Чуждоезиково обучение“ бяха обучени 7 служителя на
Областна администрация Търговище, като получиха сертификати за ниво В2
(Английски език).По дейност 3. „Обучения в ключови компетентности” са обучени 26
служителя на Областна администрация – област Търговище на тема „Лична
ефективност”.
1. 2. Национални програми
•

Национална програма „Сигурност” – през 2014г. са назначени 144 лица от
населените места на територията на петте общини на област Търговище за
период от 8 месеца.

•

Регионална програма за заетост за 2014 г.
Реализиран е проект на Областна администрация по Регионална програма за

заетост през 2014г. Осигурена е заетост на 7 безработни лица на пълен 8-часов работен
ден за 6 месечен период.
•

Регионална програма за заетост за 2015 г.

През 2014г. е разработен

проект на Областна администрация по Регионална

програма за заетост за 2015г. Чрез дейностите, заложени в регионалната програма,
Областна администрация Търговище ще осигури заетост на 4 безработни лица на пълен
8-часов работен ден за 6 месечен период.
2. Инициативи
2.1. „Да изчистим България!”
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В периода декември 2013г. – април 2014г. Областна администрация – Търговище
отново се включи в кампанията на bTV Media Group „Да изчистим България!“ и
координира дейностите по провеждането на инициативата на територията на област
Търговище. Постигнатите резултати през 2014г. са по-добри в сравнение с минали
години, като област Търговище се нареди на едно от първите места в страната по
активност сред населението – над 10%. За ден на голямото почистване беше определен
26 април 2014 г., като целият състав на администрацията се включи в инициативата.
2.2. Национална система „Живи човешки съкровища”
Във

връзка

Министерството

на

със

защитата

културата

на

поддържа

нематериалното
Националната

културно

система

наследство,

„Живи

човешки

съкровища - България”, с която се цели съхраняване на знанията и уменията за
културно изразяване, които имат важно значение за България и тяхното предаване на
следващите поколения. Процедурата се извършва на регионално и национално
равнище, като на регионално е създадена организация съвместно с общините,
регионалния исторически музей и читалищата за реализиране на дейностите по
номинирането и оценяването на кандидатурите за 2014г. Постъпилите кандидатури са 6
на брой, което е значителен резултат.
Със заповед на Областния управител е създадена комисия за оценка на
кандидатурите с председател гл. ас. д-р Милена Любенова от ИЕФЕМ – БАН. Комисията
номинира една кандидатура на национално ниво - „Къпане на младоженци-Ивановден”,
група за автентичен фолклор с. Алваново.
2.3. Националната кампания на тема „Детската безопасност – споделена
отговорност и грижа”
Кампанията е по инициатива на ДАЗД и има за цел да повиши обществената
ангажираност по отношение на намаляване на степента на наранявания при децата при
пътни инциденти и битов травматизъм и за превенция на рисковете.
На 23.04.2014г. Областният управител, съвместно с кметовете на общините
подкрепиха

инициативата,

като

разпространиха

Програмата

на

кампанията

и

регламентите към нея (провеждане на Национален конкурс за детска рисунка и
фотография на тема „Победи опасността”; конкурс за реализирани през 2014 г.
инициативи, програми, проекти на тема „В подкрепа на детската безопасност”;
провеждане на работни срещи.) и чрез медиите.
2.4. „Шипченска епопея”
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Във връзка с Националното честване на 137 г. от Шипченската епопея в областта
бяха разпространени рекламни материали с цел широко популяризиране на събитията,
които се проведоха в периода 21-26 август 2014 г.
2.5. „Осинови паметник”
Една от добре възприетите инициативи „Осинови паметник” на област Габрово и
съпътстваща Националното честване на Шипченската епопея, през 2014 г. се проведе
за първи път в Област Търговище. Информация за нея беше изпратена до РИО и
разпространена сред учебните заведения в областта. Инициативата е насочена към
познаване

и опазване на

историческите

старини,

не

само

като

паметници

на

материалната култура, но и като предаване на знание от поколение на поколение,
свързано с националното ни достойнство, духовност и традиционни български ценности.
Дейностите по инициативата включват не само почистване, но и много други, като:
конкурси, открити уроци, изложби, радиопредавания, проучвателна дейност и т. н.
Всяка година РИО - Търговище на ротационен принцип ще разпределя паметниците
между учебните заведения в областта. За целта е съставен списък с наименованията на
историческите паметници и населените места, в които са изградени.
2.6. Годишната държавна награда „Св. Паисий Хилендарски”
За поредна година общините от областта представиха своите предложения за
Годишната държавна награда „Св. Паисий Хилендарски”, за стимулиране на български
творци и изпълнители на произведения, свързани с българската история и традиции.
В Министерство на културата е предоставена информация за най-значимите
културни събития и изяви (фестивали, конкурси, чествания и др.) предвидени през
2014 година във общините на областта под формата на „Културен календар 2014”.
3. Стратегически и планови документи
3.1. Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област
Търговище 2010 – 2015 г.
1. И през 2014г. продължи действието на разработения Координационен
механизъм за взаимодействие по Процедура за планиране, откриване, промяна на вида
и/или капацитета и закриване на социални услуги в област Търговище, който спомогна
за постигане на по-добро ниво на съгласуваност и координация в действията на
държавните институции и органите на местната власт в област Търговище и до
закриването на ДМСГД гр. Търговище. Осигуриха се услуги за реинтеграция и
превенция на изоставянето.
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2. На заседание на Областния съвет за социално включване и подкрепа,
проведено на 22 декември 2014г., е обсъден и приет Мониторингов доклад за
изпълнението на Областната стратегия за 2014 г., разработен от Звеното за мониторинг
и оценка. Докладът отразява наблюдението върху изпълнението на общинските
стратегии и годишните планове за развитие на социалните услуги на петте общини за
2014г. и дава препоръки за препланиране на дейности и услуги, които не са
реализирани през наблюдавания период.
3. Със Заповед на Областния управител е създаден Координационен съвет за
деинституционализация в област Търговище, който има за задача да координира
действията на отговорните институции при подготовката и извеждането на децата от
ДМСГД Търговище, като се ангажира с решаването на отделни казуси и случаи,
изискващи интегрирана подкрепа. На 06.03.2014 г. Координационният съвет по
деинституционализация към Областния управител на Област Търговище организира
Кръгла маса със заинтересованите страни по проект „Посока – Семейство” на тема:
„Позитивни

практики

на

територията

на

област

Търговище

в

процеса

на

деинституционализацията”.
3.2. Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по
пътищата в област Търговище 2012 – 2020 г.
В изпълнение на „Областната стратегия за подобряване безопасността на
движението по пътищата в област Търговище 2012 – 2020 г.”, с решение №2/23.04.2014
г. на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в област
Търговище е приет Годишен доклад за 2013 г. за изпълнението на Плана за действие за
периода 2012 – 2013 г. към стратегията.
През 2014 г. е разработен нов План за действие за периода 2014 – 2015 г., приет
с решение №3/23.04.2014 г. на комисията.
3.3. Областна стратегия за интеграция на ромите в област Търговище
2012 – 2020 г.
Изготвена е обобщена и анализирана информация, относно изпълнението на
заложените мерки в общинските планове за действие. Информацията е представена в
Секретариата на НССЕИВ на български и на английски език, според зададените от
Европейската комисия изисквания.
3.4. Областен план за младежта
Въз основа на приоритетите и стратегическите цели, заложени в Националната
стратегия за младежта 2012-2020 г., в изпълнение на Закона за младежта и анализите
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на потребностите на младежите, представени от общините беше разработен Областен
план за младежта, утвърден от Областния управител на Област Търговище на
27.02.2014 г.
При разработването му Областна администрация Търговище осъществи тясно
сътрудничество с институции и организации от секторите: образование, заетост,
социална подкрепа, здравеопазване, вътрешен ред и сигурност, с неправителствените
организации и др.
Във връзка с изготвянето на проект на актуализирана Национална стратегия за
младежта за периода 2014-2020 г. и изискванията за изготвяне на стратегически
документи в Република България, беше представена информация за необходимия
финансов ресурс, който ще бъде осигуряван само чрез общинските бюджети от
общините на територията на област Търговище с цел разработване на Индикативна
рамка за изпълнението на Националната стратегия за младежта за периода 2014-2020г.
ІІ.СЪВЕТИ И КОМИСИИ
1. Регионален съвет за развитие на СИР и Регионален координационен
комитет на СИР
Проведено заседание на 08.04.2014г. в гр. Добрич. На заседанието зам.
областният управител на област Търговище и кметът на община Търговище са избрани
за представители на РСР СИР в тематична работна група за разработване на ОП „Фонд
за европейско подпомагане на най-нуждаещите се”. Също така са представени целите и
резултатите от научните изследвания, свързани с риска от климатичните промени и
бедствия. Секретарят на РСР СИР представи обобщената информация за 2013г., относно
изпълнението

и

въздействието

върху

социално-икономическото

развитие

на

Североизточен район на 7-те Оперативни програми, съфинансирани от Структурните и
Кохезионни фондове, както и на програми, съфинансирани от други фондове на ЕС.
Проведено заседание на 26.06.2014г. в гр. Добрич. На заседанието е приет
Годишен доклад за наблюдението на Актуализирания документ за изпълнение на
Регионалния план за развитие на Североизточен район 2011-2013г., изготвен от
Секретариата на РСР в СИР.
Проведено заседание на 16.10.2014г. в гр. Шумен. Приета е Годишната
индикативна програма, в която са заложени основните цели и приоритети за дейността
на РСР през 2015г. Проектът на Програмата е разработен от Секретариата на Съвета и
предварително съгласуван между областните управители на

областите Варна

и

Търговище, които ще председателстват на ротационен принцип РСР СИР през 2015г.
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Проведено заседание на 04.12.2014г. в гр. Шумен. Основен акцент в дневния ред
на заседанието е обсъждането на Доклада за резултатите от Последващата оценка за
изпълнението на РПР СИР 2007-2013г., изготвен и представен от независим оценител.
2. Комитет за наблюдение на ОП „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика”
Областният управител на област Търговище е представител на Регионалния съвет
за развитие на СИР в Комитета за наблюдение на ОПРКБИ. В тази връзка той участва в
14-то заседание на Комитета за наблюдение, проведено на 12.06.2014г. в гр. Правец.
3. Обществен съвет към Областния управител на област Търговище
На 11.03.2014 г. е проведено заседание на Обществения съвет към Областния
управител на област Търговище, на което са разгледани предложенията на общините за
включване на обекти в Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво
развитие на регионите” в област Търговище за 2015 г.
4. Постоянна комисия по заетост към Областен съвет за развитие
Комисията по заетост е провела три заседания през 2014 г., на които са приети
три решения. Проведено е едно изнесено заседание в гр. Русе.
Първо заседание - 21 януари 2014 г.: Приета е информация за изпълнението на
държавния план-прием за учебната 2013-2014 г. Съгласувано е предложението на РИО
Търговище за държавния план-прием за учебната 2014-2015 г. Приети са Регионални
приоритети на политиката по заетостта и План за работата на Комисията по заетост
през 2014 г.
На 11.04.2014 г. в пленарната зала на община Русе се проведе информационна
среща, на която са поканени всички членове на Постоянната комисия по заетост. Целта
на събитието беше „Представяне на Националния план за изпълнение на Европейската
гаранция за младежта”, в което взеха участие зам. областният управител на област
Търговище и експерти от Областна администрация.
Второ заседание – 7 юли 2014 г.: Представен е информационен обзор за
състоянието и перспективите за развитие на пазара на труда в област Търговище през
2013 г. и картина на трудовия пазар през първото тримесечие на 2014 г.
Трето заседание – 29 октомври 2014 г.: На заседанието са обсъдени и оценени
предложени за финансиране проекти за регионални програми за заетост за 2015 г. на
Областна администрация, общините Търговище, Попово, Омуртаг, Опака и Антоново.
5. Областен експертен съвет по устройство на територията
Доклад за дейността на Областна администрация Търговище 2014 г.
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За отчетния период Областният експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) е провел две заседания.
Първо

заседание

инвестиционна

–

инициатива

14.11.2014
(КПИИ)

г.

за

Разгледан
обект

е

Комплексен

„Развитие

на

проект

за

високоскоростен

широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена,
сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“, подобект „Оптична кабелна
линия Търговище – Омуртаг и селищна мрежа на територията на Община Омуртаг“. На
базата на взетото от ОЕСУТ решение, КПИИ е одобрен със Заповед №417/01.12.2014 г.
на Областен управител на област Търговище.
Второ заседание – 12.12.2014 г. Разгледан е работен проект за обект:
„Изпълнение на дейности за осигуряване проводимостта и техническите параметри на
изградения

водопровод от ПСПВ „Ястребино“ до Помпена станция „Омуртаг“ и

съоръженията към него за обезпечаване на необходимото водно количество за
водоснабдяване на гр. Омуртаг“. На базата на взетото от ОЕСУТ решение, работният
проект за обекта е одобрен със Заповед №470/13.12.2014 г. на Областен управител на
област Търговище и е издадено Разрешение за строеж №001/13.12.2014 г.
6. Асоциация по В и К
На 10.12.2014 г. е проведено Общо събрание на Асоциацията по В и К на
обособената територия Търговище, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“
ООД гр. Търговище, на което са приети бюджет на Асоциацията за 2014 г. и Проект на
бюджет за 2015 г.
7. Областен съвет по условия на труд
Областният съвет по условия на труд (ОСУТ) е провел три заседания през 2014
г., на които са приети 6 решения.
На първото заседание на 21.03.2014 г. са разгледани следните теми: Приемане
на План за работа на ОСУТ за 2014 г.; Анализ на проведената Национална кампания
„Спазване на здравословните и безопасни условия на труд в икономически дейности
„Растениевъдство” и „Животновъдство” в област Търговище през 2013г.; Отчет за
дейността на Дирекция „Инспекция по труда” Търговище за 2013 г.; Запознаване с
Плана за работа на Дирекция „Инспекция по труда” Търговище за 2014 г.; На
заседанието са приети три решения.
На второто заседание на 28.04.2014 г. са разгледани следните теми: Трудовите
злополуки през 2013 г. Сравнителен анализ за регистрираните трудовите злополуки
през първо тримесечие на 2013 и 2014 година; Информация за изпълнението на проект
„Превенция за безопасност и здраве при работа”; Приемане на Правила за номинация
Доклад за дейността на Областна администрация Търговище 2014 г.
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за

създадени

най-добри здравословни

Търговище; Приемане на Обръщение

и

безопасни

условия

на

труд

в

област

на ОСУТ във връзка със Световния ден за

безопасност на труда – 28 април. На заседанието са приети две решения.
На това заседание е избрана комисия, която да разработи Методика във връзка с
изискванията и критериите, на които да отговарят предприятията при кандидатстване
за Приз за създадени най-добри здравословни и безопасни условия на труд.
На третото заседание на 05.11.2014 г. са разгледани темите: Информация за
контрола по техническото състояние и безопасността на земеделската и горската
техника и придобиването на правоспособност за работа с нея; Анализ за състоянието
на трудовия травматизъм и професионалните заболявания на работниците през 20132014 г. Установени трудови злополуки и професионални заболявания; Фактическо
състояние и превенция за безопасност и здраве при работа в сферата на леката
промишленост

(производство

на

облекла

и

храни);

Анализ

на

оценката

на

професионалните рискове и здравословното състояние на работниците, установени от
Службите по трудова медицина на територията на област Търговище 2013-2014 г. На
заседанието е прието едно решение.
8. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни
въпроси
Съветът е провел две заседания - на 11.07.2014 г. и на 18.12.2014 г., на които е
прието едно решение.
На първото заседание членовете на Съвета са запознати с материалите от
проведеното заседание на НССЕИВ, с което се постави началото на втория етап на
процеса на областно планиране в съответствие с НСРБИР (2012-2020 г.), който обхваща
актуализирането

на

Националния

план

за

действие

към

Стратегията,

както

и

изработването на общинските планове за действие за периода до 2020 г. Обсъди се
процеса на изготвяне на общинските планове, както и основните насоки за планиране.
Членовете на съвета приеха Плана за работа на ОССЕИВ за 3014 г.
На второто заседание са обсъдени следните теми: осигуряване на равенство в
достъпа до качествени здравни програми за хората от етническите малцинства, в
частност на ромите в област Търговище; възможности за осигуряване на заетост,
обучение

и

професионална

квалификация

на

безработни

лица

от

етническите

малцинства за 2014 г. Представителите на общините информираха ръководството на
Съвета за процеса на работа по общинските планове за действие до 2020 г.
9. Областен съвет за тристранно сътрудничество
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През 2014г. са проведени две заседания на Областния съвет за тристранно
сътрудничество (ОСТС), на които са приети 3 решения.
На 05.11.2014г. е проведено съвместно заседание с Областния съвет по условия
на труд, на което са разгледани следните теми: Информация за контрола по
техническото състояние и безопасността на земеделската и горската техника

и

придобиването на правоспособност за работа с нея; Анализ за състоянието на трудовия
травматизъм и професионалните заболявания на работниците през 2013-2014 г.
Установени трудови злополуки и професионални заболявания; Фактическо състояние и
превенция за безопасност и здраве при работа в сферата на леката промишленост
(производство на облекла и храни); Анализ на оценката на професионалните рискове и
здравословното състояние на работниците, установени от Службите по трудова
медицина на територията на област Търговище 2013-2014 г. На заседанието е прието
едно решение.
На 12.12.2014г. е проведено второ заседание на ОСТС, на което са разгледани
следните теми: Картина на трудовия пазар към края на 2014 година; Безработица,
свободни

работни

места

и

възможности

и

Информация

за

спазване

на

законодателството в областта на осигурителните отношения в област Търговище през
2013 - 2014 г. Приети са две решения.
10. Областен съвет по сигурност
Със заповед № 148/29.05.2014 г. на Областния управител е актуализиран
състава на Областния съвет по сигурност(ОСС).
През 2014 г. съвета е провел две заседания. На 05.06.2014 г. се проведено
първото заседание на ОСС при следния дневен ред:
1. Заповед за актуализация на ОСС.
2. Основни изводи от предприетите от Вас мерки /описани в докладите Ви/ във
връзка с кризата в Украйна и готовността на подчинените Ви структури за работа във
военно време.
3. Дискусия по организационни въпроси.
Второто заседание на ОСС се проведе на 01.08.2014 г. на което членовете му се
запознаха с :
1. Набелязване на мерки за недопускане разпространението на болестта
на територията на Област Търговище.
2. Коментар и дискусия за наличната дезинфекционна техника намираща се в
различни структури на територията на Област Търговище.
3. Дискусия по организационни въпроси.
Доклад за дейността на Областна администрация Търговище 2014 г.
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11. Постоянна комисия по транспорт
През 2014 г. Постоянната комисия по транспорт проведе 2 заседания:
1. На заседание на 31.03.2014 г. е обсъдено предложение на кмета на община
Омуртаг за промени и закриване на автобусни линии от Републиканската и
областната транспортни схеми, квота на община Омуртаг.
2. На заседание на 14.08.2014 г. са съгласувани промени в маршрутни разписания
на автобусна линия от Републиканската транспортна схема, квота на община
Попово.
За отчетния период областният управител е издал две разрешения за прилагане
на спешна мярка за пряко възлагане на превозите по автобусни линии на общини
Търговище и Опака. Решенията са издадени съгласно чл. 5, параграф 5 от Регламент
(ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. и чл.
16д, ал. 6 от Наредба №2/15.03.2002 г. и са за срок не повече от шест месеца.
12. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата в
област Търговище
През 2014 г. комисията е провела едно заседание - на 23.04.2014 г., на което е
утвърден Анализ за дейността по безопасността на движението на територията на ОД на
МВР – Търговище за 2013 г. и приет Годишен доклад за 2013 г. за изпълнението на
Плана за действие за периода 2012 – 2013 г. към Областната стратегия за подобряване
на безопасността на движението по пътищата в област Търговище 2012 – 2020 г.
На същото заседание е приет План за действие за периода 2014 – 2015 г., като
приложение към стратегията.
13.

Областен обществен съвет за превенция и противодействие на

корупцията
На 29 април 2014 г. е проведено първото за годината заседание на съвета, на
което са приети: Програма за дейността на ООСПППК през 2014 г. и Отчетен доклад за
2013 г.
На 16 декември 2014 г. е проведено второ заседание на ООСПППК, на което е
направена кратка презентация на Антикорупционни мерки и практики прилагани от
държавните структури, докладвали – представители на Областна администрация –
Търговище и Областна Дирекция на МВР – Търговище.
14. Комисия по закона за политическа и гражданска реабилитация на
репресирани лица
Доклад за дейността на Областна администрация Търговище 2014 г.
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През изминалата 2014г. комисията назначена от Областния управител по ЗПГРРЛ
със задача извършване на проверка и преценка на постъпилите искания по ЗПГРРЛ,
подадени от репресирани лица или техни наследници, с оглед установяване на
наличието на основание за изплащане на еднократно обезщетение, както

и да

извършва изчисляване на дължимо обезщетение при доказана репресия по ЗПГРРЛ и
Наредбата за прилагане на чл. 4 от Закона е провела 26 редовни заседания, на които
са разгледани общо 26 искания еднократно обезщетение по ЗПГРРЛ.
Към настоящият момент за изминалата година са издадени общо двадесет и шест
броя протоколи от заседанията на Комисията, в резултат на които са издадени и общо
седемнадесет заповеди за

отказ

за

изплащане на

еднократно обезщетение по

горепосочения закон и девет заповеди за изплащане на еднократно обезщетение по
ЗПГРРЛ. Всички заповеди издадени в резултат на дейността на комисията са влезли в
сила, няма отменени или изменени актове по съдебен ред.
15. Комисия „Военни паметници”
С Решение на Министерски съвет № 449/03.07.2014 г. бе създаден Национален
комитет за отбелязване на 100 години от Първата световна война. Във връзка с това в
края на месец септември 2014 г. са изпратени в Министерство на отбраната
предложения с мероприятия за 2015 г. за включването им Националния план на
честванията. Областна администрация актуализира Регистъра на военните паметници в
областта и изпрати списък на военните паметници в тежко състояние, които се нуждаят
от спешен ремонт, с финансов разчет до Министерство на отбраната. Областният
управител на област Търговище участва в проведените заседания на Националния
комитет на 16.07.2014 г. и 28.01.2015 г.
Областния

управител

е

актуализиран

Със заповед № 438/01.10.2013 г. на

състава

на

Областната

комисия

„Военни

паметници”.
През 2014 г. Комисия „Военни паметници” не е провеждала заседания.
16. Комисия по чл. 7 а от УПОА
Със заповед №106/03.05.2011г. на областния управител на област Търговище
се

създаде

Комисия

за

работа

с

предложенията

и

сигналите

на

граждани,

организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на
министерствата

и

другите

административни

структури,

които

осъществяват

административно обслужване, както и с дейността на органи и организации,
предоставящи обществени услуги на територията на област Търговище.
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През 2014 г. със Заповед № 355/06.10.2014 г. на Областния управител на
Област Търговище е актуализиран

състава на комисията

и всички издадени

предходни заповеди свързани с дейността на комисията създадена по чл. 7а от
Устройствения правилник на областните администрации са отменени. Със Заповед №
465/09.12.2014 г. на Областния управител на Област Търговище е актуализиран
състава на комисията и заповед № 355/06.10.2014 г. на Областния управител на
Област Търговище свързана с дейността на комисията създадена по чл. 7а от
Устройствения правилник на областните администрации беше отменена.
Комисията осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на глава
осма от Административнопроцесуалния кодекс, като:
1. приема и анализира постъпилите предложения и сигнали;
2. преценява

основателността

на

предложението

или

сигнала,

като

при

необходимост може да изиска от съответните административни структури и/или
организации допълнителна информация;
3. предлага

на областния управител да сезира компетентните органи за

постъпилото предложение или сигнал;
4. информира

подателя

на

предложението

или

сигнала

за

предприетите

действия;
5. следи за предприетите действия и за решението по предложението или

сигнала.
Комисията

разглежда

предложенията

и

сигналите,

подадени

до

Областна

администрация – Търговище и за чието разглеждане и решаване в нормативен акт не е
предвиден друг ред, а именно:
Предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана свързани с
дейността

на

териториалните

звена

на

изпълнителната

власт

и

на

другите

административни структури на територията на област Търговище, както и с дейността
на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на областта,
в това

число и сигнали и предложения

свързани с дейността

на

Областната

администрация.
Предложения могат да се правят за усъвършенстване на организацията и
дейността

на

териториалните

звена

на

изпълнителната

власт

и

на

другите

административни структури на територията на област Търговище за решаване на други
въпроси в рамките на компетентността на тези органи.
Сигнали могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция, лошо
управление на държавно или общинско имущество или за други незаконосъобразни или
нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни
Доклад за дейността на Областна администрация Търговище 2014 г.
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лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени
интереси, права или законни интереси на други лица.
Комисията не образува производство по анонимни предложения или сигнали,
както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години,
както и не разглежда по същество и не се образува производство по предложения или
сигнали, които са адресирани до друг компетентен орган, с копие до областния
управител, като същите се приемат за предложения или сигнали с уведомителен
характер.
Комисията не се разглежда сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има
решение, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови
факти и обстоятелства.
Всички получени в областна администрация-Област Търговище предложенията и
сигналите се препращат на компетентните органи, освен когато има данни, че въпросът
вече е отнесен и до тях, а тези които са в компетенциите на Областния управител се
разглеждат от него. За препращането се уведомява направилият предложението или
сигнала.Областният управител има право да изисква информация за производствата,
образувани предложения и сигнали, подадени до него.
Комисията е изготвила доклад за дейността си през 2014 г., който e представен
на Областния управител на Област Търговище на 23.01.2015 г. и e утвърден.
За периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. комисията е провела 13 заседания,
като е разгледала 58 сигнала. За всички проведени заседания на комисията са
съставени

протоколи

и

се

поддържа

архив

от

Главния

секретар

в

Областна

администрация – Област Търговище.

17. Областен съвет за социално включване и подкрепа
През 2014 г. ОССВП е провел две заседания, на които са приети общо три
решения.
1. На заседанието на 11.07.2014 г. са приети: План за действие на звеното за
мониторинг и оценка през 2014 г. и План за работа на ОССВП за 2014 г. Обсъдени са
планираните социални услуги в общините за 2015 г.
2. На второто заседание, проведено на 22.12.2014 г., е приет Мониторинговият
доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги
през 2014 г. Представителите на общините докладваха за предприетите от тях и РДСП
действия за откриване, промяна на вида/капацитета и закриване на социални услуги
през 2014 г.
Доклад за дейността на Областна администрация Търговище 2014 г.
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18. Постоянна работна група за изпълнение на дейности и задачи,
свързани с правомощията на Областния управител, регламентирани в Закона
за защита при бедствия и ПОДМКВПМС
Със заповед № 549/02.12.2013г. на Областния управител на област Търговище е
актуализирана Постоянната работна група за изпълнение на дейности и задачи,
свързани с правомощията на Областния управител, регламентирани в чл.58 от ЗЗБ и
чл.13, ал.4, чл.17, ал.1, т.4 и чл.21, ал.5 от Правилника за организацията и дейността
на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския
съвет (ПОДМКВПМС).
През 2014 г. работната група е провела 3 заседания, на които са разгледани
искания от общините за финансиране на обекти. По образуваните преписки са
изпратени становища на Областния управител до Председателя на МКВП към МС.
19. Областна епизоотична комисия
През 2014 г. комисията е провела 3 (три) заседания свързани усложнена
епизоотична обстановка в страната.
1. На 22.07.2014 г. и 01.08.2014 г. (разширено заседание с Областния съвет по
сигурност) са проведени заседания във връзка с установяване на болестта „син
език по ЕПЖ и ДПЖ“ на територията на страната, като са набелязани мерки и
приети

решения

за

недопускане

на

появата

и

разпространението

на

заболяването на територията на област Търговище.
2. На 25.11.2014 г. се проведе заседание свързано с установени огнища на
болестта „инфлуенца по птиците“ на територията на страни от ЕС, на което са
приети

мерки

за

предотвратяване

на

възникването

на

заболяването

на

територията на област Търговище.

ІІІ. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ
В изпълнение на правомощията на Областния управител по упражняване на
контрол за законосъобразност на актовете и действията на органите на местно
самоуправление и местната администрация през 2014 г. бяха проверени общо 755
решения

на

общинските

съвети.

По

8

протокола

бяха

отчетени

като

незаконосъобразни 8 решения. Същите бяха върнати от Областния управител и
преразгледани повторно.
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Брой върнати като

Брой

Брой

незаконосъобразни

преразгледани

решения пред АС -

решения

решения от ОбС

Търговище

Търговище

-

-

-

Попово

3

3

-

Омуртаг

2

2

-

Антоново

1

1

-

Опака

2

2

-

Общински съвет

оспорени

ІV. АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРИТОРИАЛНИ ПРОМЕНИ
През

отчетния

период

е

образувана

една

преписка

за

извършване

на

административно – териториални промени, а именно:
В изпълнение на Решение №21 от 16.01.2014 г. на МС на 07.05.2014 г. се
проведе

заседание

на

комисия

по

реда

на

ЗКИР,

назначена

със

Заповед

№114/24.04.2014 г. на Областния управител. Комисията е провела заседание на
07.05.2014 г., като протоколът от заседанието е изпратен с писма изх. №03.08-6 от
08.05.2014 г. до членовете на комисията, кмета на с. Птичево, община Омуртаг и
Министъра на регионалното развитие. Досието на извършената административнотериториална промяна е предадено на СГКК – Търговище с приемо-предавателен
протокол от 09.05.2014 г.

V. ОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

•

Управление на имоти – държавна собственост
Областният управител на Област с административен център Търговище в

началото на 2014 г. е управлявал общо

24 (двадесет и четири) държавни имота от

които 22 (двадесет и два) частна и 2 (два) имота (части от имоти) публична - държавна
собственост.
I. Имотите частна - държавна собственост са на териториите на общините
Търговище, Омуртаг, Попово и Антоново, разпределени както следва:
Доклад за дейността на Областна администрация Търговище 2014 г.
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1. В община Търговище – 17 (седемнадесет) имота, от които един е
предоставен безвъзмездно за управление със заповед № ДС 39/13.02.2014 г. на
Областния управител (предаден с приемо-предавателен протокол и изключен от
баланса на областна администрация), на ДНСК за нуждите на регионално звено Търговище самостоятелен обект в сграда, находяща се в гр. Търговище, ул. „Преслав”.
2. В гр.Омуртаг – 1 (един) имот, представляващ прилежащ терен към
застрояване, собственост на търговско дружество.
3. В гр.Попово – 1 (един) имот.
4. В гр.Антоново – 3 (три) имота, от които един е предоставен безвъзмездно за
управление със заповед № ДС 109/28.05.2014 г. на Областния управител (предаден с
приемо-предавателен протокол и изключен от баланса на областна администрация) на
Агенция за социално подпомагане, за нуждите на дирекцията в гр. Омуртаг – офис гр.
Антоново.
II. Имотите публична - държавна собственост са 2 (два), намиращи се в
гр. Търговище и представляващи административни сгради.
Част от едната сграда се използва за нуждите на Областна администрация.
В управление на Областен управител са части от другата сграда, намираща се в
гр. Търговище, ул. "Христо Ботев", като:
- С Решение № 489 от 10 юли 2014 г. на Министерски съвет е предоставена
безвъзмездно за управление част от имот – публична държавна собственост на Комисия
за защита от дискриминация, за нуждите на Регионален офис – Търговище.
- С Решение № 705 от 17 октомври 2014 г. на Министерски съвет е предоставена
безвъзмездно за управление част от имот – публична държавна собственост на
Министерството на правосъдието за нуждите на Областна служба „Изпълнение на
наказанията” – Търговище, сектор „Пробация” към Главна дирекция „Изпълнение на
наказанията”.
- С писмо с изх. № 50.00-7/07.05.2014 г. е изпратена преписка, до Председателя
на Комисията за разпределение и използване на административни сгради – държавна
собственост, относно безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот –
публична държавна собственост на Сметна палата на РБ за нуждите на регионалната и
структура.
- С писмо с изх. № 10.00-523/18.12.2014 г. е изпратена преписка, до
Председателя на Комисията за разпределение и използване на административни сгради
– държавна собственост, относно безвъзмездно предоставяне за управление на част от
имот – публична държавна собственост, на Община Търговище.
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- В сградата остава част от третия етаж с площ 64 кв. м., за която няма
постъпили искания.
През месец ноември 2014 г. във всички имоти – държавна собственост, включени
в баланса на областна администрация – свободни и предоставени за управление на
общини или под наем бяха извършени проверки, във връзка с използването им по
предназначение, поддържането на тяхното физическо състояние и спазване на клаузите
по

сключените

договори.

Огледите

на

държавните

имоти/части

от

имоти

бяха

извършени от комисия, която е съставила 17 (седемнадесет) констативни протокола, от
които в: община Търговище – 14 бр и в гр.Омуртаг - 3 бр. След приключването на
проверките в имотите, комисията е съставила обобщен протокол във връзка с
установеното физическо състояние, нуждата от ремонти и бъдещото им използване,
като общото заключение на комисията е, че държавните имоти се използват по
предназначение, не се преотстъпват на трети лица и по-голяма част от тях се
поддържат в добро физическо състояние, като за имотите, които са в по-лошо
физическо

състояние

са

направени

предложения

за

предприемане

на

мерки.

Протоколът е утвърден от Областния управител.

•

Придобиване и разпореждане с имоти – държавна собственост

1. В изпълнение на Решение № 33 от 23 януари 2014 г. на Министерски съвет и
сключен договор на 29.01.2014 г. между Кмета на Община Търговище и Областен
управител на Област Търговище, безвъзмездно е прехвърлен в собственост на Община
Търговище, имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Търговище, кв.
”Запад“, представляващ бивше училище „Ангел Каралийчев”.
2. В изпълнение на Решение № 31 от 23 януари 2014 г. на Министерски съвет и
сключен договор на 29.01.2014 г. между Кмета на Община Търговище и Областен
управител на Област Търговище, безвъзмездно е прехвърлен в собственост на Община
Търговище, имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Търговище,
кв.”Запад” № 1, представляващ пенсионерски клуб „Дръзновение”.
3. В изпълнение на Решение № 118 от 6 март 2014 г. на Министерски съвет и
сключен договор на 24.03.2014 г. между Кмета на Община Антоново и Областен
управител на Област Търговище, безвъзмездно е прехвърлен в собственост на Община
Антоново, имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Антоново, ул.
„Тузлушки герой” № 26, представляващ клуб в приземния етаж използван за
нуждите на Общински съвет – гр. Антоново.
4. В изпълнение на Решение 137 от 14 март 2014 г. на Министерски съвет и
сключен договор на 26.03.2014 г. между Кмета на Община Търговище и Областен
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управител на Област Търговище, безвъзмездно е прехвърлен в собственост на Община
Търговище, имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Търговище, ул.
“Георги Сава Раковски” № 2, представляващ две сгради с културно значение за
общината (Свещарова къща).
5. В изпълнение на Решение 136 от 14 март 2014 г. на Министерски съвет и
сключен договор на

09.04.2014 г. между Кмета на Община Попово и Областен

управител на Област Търговище, безвъзмездно е прехвърлен в собственост на Община
Попово, имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Попово, ул. „Асен
Златаров” № 25, вх. Г, представляващ клуб на пенсионера „Асен Златаров”.
6. В изпълнение на Решение № 177 от 28 март 2014 г. на Министерски съвет и
сключен договор на 09.04.2014 г. между Кмета на Община Антоново и Областен
управител на Област Търговище, безвъзмездно е прехвърлен в собственост на Община
Антоново, част от недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в гр.
Антоново, бул. „Тузлушки герой” № 52, представляващ клуб на пенсионера.
7. В изпълнение на Решение № 512 от 18 юли 2014 г. на Министерски съвет са
прехвърлени в собственост на Община Антоново 10 броя урегулирани поземлени имота,
заедно с построените в тях жилищни сгради, находящи се в с. Ястребино, община
Антоново, част от „Националният детски комплекс”.
8. С договор от 08.05.2014 г. е извършена продажба на имот – частна държавна
собственост в управление на ДП НК „Железопътна инфраструктура”, представляващ
апартамент, намиращ се в гр. Попово. За предаването на имота е съставен протокол.
9. С договор от 31.10.2014 г. е извършена продажба на имот – частна държавна
собственост в управление на Министерство на земеделието и храните, представляващ
прилежащ терен към законно притежавани сгради - имот № 000287 по КВС на
землището на с. Стража, община Търговище. За предаването на имота е съставен
протокол.
10. С договор от 31.10.2014 г. е извършена продажба на имот – частна
държавна собственост в управление на Министерство на земеделието и храните,
представляващ прилежащ терен към законно притежавани сгради - имот № 000290 по
КВС на землището на с. Стража, община Търговище. За предаването на имота е
съставен протокол.
Проучена, изготвена и изпратена със становище от Областен управител в МРРБ
е 1 (една) преписка с искане за безвъзмездно прехвърляне в собственост на община
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Опака на имот, частна държавна собственост, за която се чака Решение на Министерски
съвет.
Към

31.12.2014г.

в

управление

на

Областен

управител

на

Област

с

административен център Търговище са общо 16 (шестнадесет) държавни имота, от
които 14 (четиринадесет) частна и 2 (два) имота (част от имот) публична - държавна
собственост.

•

Актуване на имоти – държавна собственост

В изпълнение на изискването на чл. 75 от ЗДС, се поддържат главен регистър за
държавната собственост, спомагателен регистър за публична държавна собственост и
спомагателен регистър за частна държавна собственост по образец, утвърден от
Министъра на регионалното развитие.
-

Общ брой съставени актове за държавна собственост – 19 (деветнадесет).

-

Общ брой на отбелязване на действия по управление в съставените актове
за държавна собственост – 4 (четири).
Отразени промени по обстоятелствата върху съставени актове за държавна

-

собственост – 21 (двадесет и един).

•

Отписване на имоти – държавна собственост
От актовите книги за имотите държавна собственост са отписани 501

-

(петстотин и един) имота, от които в полза на физически лица и търговски
дружества 19 (деветнадесет) имота и на общини 482 (четиристотин осемдесет
и два) имота.

•

Други дейности по опазване и защита на държавната собственост

Във връзка с изпълнението на задълженията на Областния управител по прилагане
на Закона за държавната собственост (ЗДС) и Правилника за прилагане на Закона за
държавната собственост (ППЗДС), през отчетния период са извършени редица дейности
в защита на държавната собственост и опазване и на обществения интерес на
територията на област Търговище.
-

След проверка в актовите книги за имотите държавна собственост

са

издадени 777 (седемстотин седемдесет и седем) броя удостоверения за
наличие или липса на акт за държавна собственост.
-

Проверени актове за общинска собственост – 990 (деветстотин и деветдесет)
броя.
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-

В отдел ДСУС се ползват два електронни продукта – Система за обслужване
на документите за Публична-частна държавна собственост и регистър, в който
са попълнени данните от всички актове за държавна собственост по актови
книги. В двата електронни регистъра се отразяват всички промени, касаещи,
имотите

държавна

собственост

–

актуване,

отписване,

промяна

в

обстоятелствата или отразяване на действия по управление във вече
съставени актове за държавна собственост.
-

По заявления на физически или юридически лица са издадени 163 заверени
копия на документи, съхранявани в архива на отдел ДСУС.

-

Изготвени са 8 оценителни протокола за наемна цена на имотите – държавна
собственост, определена на ползвателите във връзка с ДДС 20/14.12.2004 г.
на МФ.

-

Изготвяне на писма, заявления за вписване, становища, протоколи, справки
по регистри и др. по постъпили в Областна администрация – Търговище
искания от министерства, държавни или общински институции или заявления
от други физически или юридически лица.

-

За

всички

постъпили

или

образувани

в

отдел

ДСУС

преписки

са

окомплектовани досиета, които след обработването им са архивирани.
-

При спазване на изискванията на Закона за Националния архивен фонд,
Наредбата

за

реда

за

организирането,

обработването,

експертизата,

съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на
държавните и общинските институции и одобрената Номенклатура на делата
със срокове за съхраняване на областна администрация Търговище, бяха
унищожени част от документите/преписките, за които срокът за съхранение е
изтекъл.
На гражданите и юридическите лица, отдел ДСУС предлага 12 (дванадесет) вида
административни услуги, за които са изработени типови образци на заявления.
VI. ПРОЗРАЧНОСТ И ОТКРИТОСТ
През 2014 г. на интернет страницата на Областна администрация са публикувани
Стратегическият план за дейността на администрацията за 2014 – 2015 г., Отчетът за
изпълнение на целите на администрацията за 2013 г. и утвърдените цели за 2014 г.
Със заповед № 487/06.11.2013 г. на Областния управител, е актуализирана
информацията за служителите от администрацията отговорни за вписванията и
упражняване на контрол по вписванията в Административния регистър.
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Приемният ден на Областния управител и заместник областните управители през
2014 г. е посетен от 100 граждани.
Посещения

по

селата

за

запознаване

с

проблемите

на

населението

и

набелязване на мерки за решаването им започна ръководството на Областната
администрация в Търговище през 2014 г. .
Първата визита се проведе от заместник областните управители в селата
Божурка и Братово. Жители на село Божурка споделиха с тях, че основен проблем е
тежкият воден режим.
В съседното село Братово основните проблеми са свързани с пресъхване на
чешмите и изронения асфалт по улиците.
Представителите

на

ръководството

на

Областната

администрация-област

Търговище са поели ангажимент да проведат среща с „ВиК” по проблема на село
Божурка и околните села, които са на режими.
През 2014 г. се проведе Ден на отворените врати в Областната администрация Търговище, която посрещна ученици от 10 клас на Второ СОУ „Проф. Никола Маринов”.
Те бяха приети от областния управител и заместниците му, както и главния секретар.
Учениците посетиха „Оперативния център” на ОУ „Пожарна безопасност и защита
на населението”, който се помещава в сградата на администрацията. Там се запознаха с
работата по приемане и реагиране на сигнали, подадени на тел. 112, координиране на
институциите за действие при катастрофи, пожари и бедствия.
Гостите разгледаха кабинетите на областния управител и заместниците му и се
запознаха с дейността на ръководството на управата, което представлява държавата на
регионално ниво.
Областният управител им представи механизмите на действие при конкретна
кризисна ситуация, предприетите мерки и последващото осигуряване на средства за
генерално решаване на проблема.
Учениците

поставиха

въпроси,

свързани

с

реализирането

на

проекти

в

Търговище. Питаха и как се става областен управител и каква са ангажиментите му.
Обсъдено бе и участието на младите хора в гражданското общество, активната им
позиция за формиране на политики на местно и национално ниво.
През 2014 г. Областният управител и неговите заместници и извън определения
приемен ден са приемали и изслушвали граждани и организации.
През 2014 г. са публикувани и декларациите по ЗПУКИ на новопостъпилите
служители.
През 2014 г. обществеността е информирана за дейността на Областния
управител и администрацията с публикувани над 152 прессъобщения.
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VІI. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Общия брой

извършени административни услуги от Областна администрация

Търговище през 2014 г. беше 958 бр. От тях 777 удостоверения за наличие или липса
на акт за държавна собственост на имот. Административното обслужване в областна
администрация

Търговище

се

осъществява

на

принципа

на

„Едно

гише“.

При

изпълнение на служебните си задължения, всеки служител от администрацията носи
отличителен знак със снимка и данни за имената, длъжността, администрацията и
звеното към което принадлежи на български и английски език. През посочения период
не са постъпвали жалби

и сигнали, свързани с административното обслужване

осъществявано от администрацията.
В

указаният

от

Министерски

съвет

срок

беше

отчетено

състоянието

на

административното обслужване за 2014 г. в интернет базираната система за самооценка
на административното обслужване.
Периодично

през

2014

година,

се

актуализирана

информацията

за

предоставяните услуги съобразно утвърдения Списък на унифицираните наименования
на административните услуги (наименования, процедури и образци). Предприети са
мерки за въвеждане на Базисния модел на комплексно административно обслужване ,
одобрен от Министерски съвет през месец юни 2013 г..
За 2014 г. е извършено проучване на удовлетвореността на потребители на
административни услуги, предоставяни от Областната администрация - Търговище.
Изготвения доклад е публикуван на интернет страницата на администрацията.
VІІI. ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА, СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЕТО
Основните задачи и дейността по отбранително-мобилизационната подготовка в
Област Търговище през 2014 г. са в съответствие с изискванията на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България, нормативните актове на
Министерски съвет, Директивата за привеждане на централната и териториалната
администрации, търговските дружества, организациите и държавните предприятия в
готовност за работа във военно време и Указанията на Междуведомствения съвет по
въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната.
През 2014 г. основните усилия са насочени към:
•

Изготвяне на актуални планове за привеждане и работа във военно време

и документите свързани с отбранително-мобилизационната подготовка в областта;
•

Изготвяне и изпращане до общинските администрации указания за

изготвяне Военновременните планове и работа по ОМП през 2014 г.;
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Подготовка на ръководния състав и специализираните органи за работа

•

при ситуации от военен и невоенен характер;
Поддържане в готовност на системата за свръзка и оповестяване за

•

привеждане в по-високи състояния и степени на готовност;
Разработване и усвояване с общините и Военно окръжие Русе на

•

контролните числа за отсрочване от повикване във Въоръжените сили при мобилизация
на запасни и техника;
Организиране и носене на денонощното дежурство за оповестяване на

•

органите на държавната и местната власт за привеждане в по-високи състояния и
степени на готовност;
Взаимодействие с институциите за ефективно използване на гражданските

•

ресурси в интерес на националната сигурност и отбраната на страната;
Актуализиране инструкцията за пропускателния режим в сградата на

•

Областна администрация Търговище;
В изпълнение разпоредбите на Закона за класифицирана информация бяха
актуализирани:
Списъка на длъжностите и заемащите ги лица в Областна администрация

•

Търговище, на които се налага да работят с класифицирана информация;
Списъка по чл. 35 от ЗЗКИ на материали и документи, съдържащи

•

класифицирана информация;
Във връзка със защита на населението са предприети следните превантивни
мерки за предотвратяване на бедствия:
В изпълнение на заповед № Р- 36/28.02.2014 г. на Министър-председателя

•

и писмо Рег.№ 812100-15267/24.09.2014 г. на Министъра на вътрешните работи бяха
извършени

две

91/09.04.2014

г.

проверки
на

назначени

Областния

със

управител

заповеди
от

№

71/20.03.2014

междуведомствената

г.

и

№

комисия

на

потенциално опасните водни обекти. В резултат от проверките бяха изготвени два
доклада към 30.06.2014 г. и 23.11.2014 г. Докладите са изпратени на хартиен и
магнитен носител на Министър на вътрешните работи.
•

В изпълнение на заповед № Р – 225/24.10.2014 г. на Министър-

председателя на Република България са извършени следните дейности:
І. Изготвена и изпратена е моя заповед № 358/21.10.2014 г. на Кметовете на
общини

относно

последствията

за

предприемане
населението

на
и

превантивни

осигуряване

на

мерки

с

цел

ефективно

намаляване

на

функциониране

на

инфраструктурата в Област Търговище при усложнена зимна обстановка през зимния
сезон 2014 – 2015 г.
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ІІ.

Актуализирани са

изпълнение на

съставите на

Областния

и Общинските щабове за

плановете за защита при бедствия. Новите членове са включени в

Системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната
власт.
В изпълнение на Решение № 211/31.05.1993 г. на Министерски съвет на
Република България е издадена заповед № 138/22.05.2014 г. на Областния управител
за провеждане на тренировка със задействане на „Системата за ранно предупреждение
и оповестяване на населението”.
IX. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА ИЗБОРИ
На 25.05.2014 г. се произведоха на изборите за членове на Европейския
парламент от Република България.
На 05.10.2014 г. се произведоха избори за народни представители.
От

съществено

значение

за

организацията

на

изборите

за

членове

на

Европейския парламент от Република България и изборите за народни представители е
добрата координация в работата между администрациите на централно, областно и
общинско ниво. В тази връзка в Областна администрация-Търговище е създаден
технически екип от служители, в т.ч. и ръководител на екипа, които пряко да отговарят
за дейностите, свързани с изборите и взаимодействието с администрацията на
Министерски съвет и общините. Организационно-техническата подготовка премина в
срок, без пропуски и нарушения при спазване на всички нормативни изисквания на
Изборния кодекс.
Х. УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Управлението на човешките ресурси е система за управление на хората, която се
базира на тезата, че човешките ресурси са ресурси с решаващо значение за постигане
успеха на администрацията.
Дейността по управление на човешките ресурси

в Областна администрация –

Област Търговище през 2014 година бе насочена към анализ и проектиране на
длъжностите, планиране на човешките ресурси, подбор, обучение и оценяване на
персонала, заплащане на труда, осигуряване на безопасни и здравословни условия на
труд, усъвършенстване на трудовите отношения.
През отчетния период Приложение №25 към чл.8, ал.2 от Устройственния
правилник на Областните администрации не беше променяно като основната щатна
численост на персонала на Областната администрация на област Търговище и на
нейните административни звена се запази непроменена 30 (тридесет) щатни бройки
както следва:
Областен управител:1
Политически кабинет:2
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в т. ч.:
Заместник областни управители:2
Главен секретар:1
Обща администрация:9
в т. ч.:
дирекция

„Административно-правно

обслужване,

финанси

и

управление

на

собствеността” :9
Специализирана администрация:17
в т.ч.:
дирекция

„Административен

контрол,

регионално

развитие

и

държавна

собственост”:17
Обща численост на персонала в областна администрация :30
Основната щатна численост на персонала в Областна администрация – Област
Търговище е 30 (тридесет) щатни бройки, от които заети към 31.12.2014г. е 28 щатни
бройки (заети щатни бройки).
По служебни правоотношения – 19 (деветнадесет) щ.бр.
По трудови правоотношения – 9 (девет) щ.бр.
От тях:
Областен управител – 1 щ.бр.
Политически кабинет - 2 (две) щ.бр., двама Заместник областни управители;
Висши ръководни служители - 3 (три) щ.бр., от които един Главен секретар и
двама Директор дирекции;
Ръководни служители – 2 (две) щ.бр. двама Началник отдели;
Експертни

длъжности

с

контролни

и/или

аналитични

функции–14

(четиринадесет) щ.бр.;
Експертни длъжности със спомагателни функции -4 (четири) щ.бр.;
Технически длъжности – 2 (две) щ.бр.
Назначаване по служебно правоотношение:
По чл.16 от Закона за държавния служител (по допълнително служебно
правоотношение при незаета длъжност) – 1 служител;
По чл. 16а от Закона за държавния служител (при непълно работно време)– 1
служител;
Изменение на служебното правоотношение:
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Повишаване в длъжност чрез конкурентен подбор - чл. 82, ал.3 от Закона за
държавния служител – 4 служители;
Преназначаване – чл.82, ал. 1 от Закона за държавния служител – 2 служители;
Прекратяване на служебното правоотношение :
По чл.107а от Закона за държавния служител (прекратяване на служебното
правоотношение

по

инициатива

на

органа

по

назначаването

срещу

уговорено

обезщетение ) – 1 служител;
По чл.103, ал.1, т.6 от Закона за държавния служител (поради изтичане на
срока, за който е назначен държавния служител)-1 служител;
По чл.103, ал.1, т.1 от Закона за държавния служител (по взаимно съгласие, във
връзка с предложение от страна на държавния служител)- 2 служители;
По чл. 106, ал. 1, т. 5 от Закона за държавния служител (при придобито право
пенсия за осигурителен стаж и възраст)– 1 служител;
По чл. 12, ал.1 от Закона за държавния служител (прекратяване на служебното
правоотношение в едногодишен срок, считано от датата на встъпване в длъжност) – 1
служител;
Назначаване по трудово правоотношение:
По чл.67, ал.1, т.1 , във връзка с чл.70 от Кодекса на труда – 5 служители;
Служители по чл.19а от Закона за администрацията - 7 служители;
Прекратяване на трудовото правоотношение :
По чл.331 от КТ (срещу уговорено обезщетение)- 1 служител; По чл.71, ал.1 от
Кодекса на труда (прекратяване на договора в срока на изпитване) – 2 служители;
Служители по чл. 19а от Закона за администрацията – 7 служители;
Извън щатната численост на персонала на Областна администрация – Област
Търговище към 31.12.2014г. е 9 извън щатни бройки (заети бройки).
ПМС №66/28.03.1996г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните
организации – 2 служители;
ПМС №212/10.11.1993г. за организиране на денонощно дежурство за оповестяване
при привеждане от мирно във военно положение, при стихийни бедствия и крупни
производствени аварии – 5 служители;
ПМС №258/02.12.2005г. за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна
подготовка

на

органите

на

изпълнителната

власт

и

юридическите

лица

с

военновременни задачи – 2 служители.
В Областна администрация - Област Търговище се спазеват разпоредбите по
отношение възникване ( чрез конкурс), изменение (повишаване в държавна служба
чрез заемане на по–висока длъжност съгласно Класификатора на длъжностите в
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администрацията

и

Наредбата

за

прилагането

му

чрез

конкурентен

и

подбор)

прекратяване на правоотношенията.
През отчетния период е изготвена процедура и документация за провеждане на
конкурс за назначаване на държавен служител при спазване на Наредбата за
провеждане на конкурсите за държавни служители в Областна администрация –
Търговище за длъжността: Главен експерт „Геодезия, кадастър и стопански дейности”,
която приключи с назначаване на 05.01.2015г.
Областна администрация – Област Търговище прилага системата за оценяване,
съгласно Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в
държавната администрация. Тази системата за оценяване, цели обвързване на целите
на служителя с целите на администрацията, оценяване приноса на служителя,
определяне на възнаграждението спрямо постиженията на служителя и определя
неговите нужди от развитие.
През 2014г. са повишени в държавна служба, чрез последователно преминаване
в по- висок ранг 7 държавни служители.
До 31.01.2014г. продължава заключителната среща за оценяване изпълнението
на служителите в администрацията за периода 01.01.2014г.-31.12.2014г. Законност,
лоялност,

честност,

безпристрастност,

политическа

неутралност,

отговорност

и

отчетност са ценностите, които се оценяват. Те се постигат чрез успешното управление
на човешките ресурси през 2014г.
Областна администрация – Област Търговище постигна устойчив успех на
администрацията което се дължи на служителите в администрацията, които са наясно
какво поведение се изисква от тях, за да бъдат успешни и ефективни на работното си
място и яснотата на ръководителите при задаването на стандарти за най-добро
представяне и получаване обективна база за аргументиране на оценките си за
трудовото представяне на служителите.
Заложените цели на администрацията ръководят дейностите на държавните
служители. Знанията могат лесно да бъдат увеличени за кратък период. Уменията се
трупат чрез работа или практическо обучение в сравнително по-дълъг период от време.
Нагласите и ценностите почти не се променят, но имат силен ефект върху начина, по
който се представя един служител.
Успешното управление на човешките ресурси в Областна администрация
Търговище се базира на синхронното разбиране за това, какво е необходимо за подобро представяне, повишаване на мотивацията, удовлетвореността и ангажираността
на служителите.
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ХI. ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ
Финансово-счетоводни дейности
Областна администрация - Търговище е второстепенен разпоредител с бюджетни
кредити към Министерски съвет. Бюджетните разходи се извършват и одобряват по
месечно разпределение и месечен лимит на разходите, изготвени съгласно утвърдения
бюджет за годината.
I. ПРИХОДИ
В приходната част от утвърдения бюджет за 2014 г. на Областна администрация
– Търговище бяха заложени 188 000 лв., като голяма част от тях (150 000 лв.) бяха
предвидени като постъпления от продажба на нефинансови активи.
Реализираните приходи през годината са в размер на 24 529 лв. и бяха получени
както следва:


Приходи от наеми на имущество и земя – 1 691 лв.



Приходи от такси – 18 666 лв.



Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви – 3 296 лв.



Други неданъчни приходи – 876 лв. (от застрахователни обезщетения и
режийни разноски)

II. РАЗХОДИ
Предвид крайно ограничения бюджет на разходите за издръжка през 2014 г. – 48
994 лв., в администрацията бяха предприети необходимите действия и мерки за
оптимизиране на разходите за текуща издръжка.
С оглед постигането на този резултат, е завишен предварителният контрол с цел
прецизиране и ограничаване на разходите до разумен минимум. Със заповед на
Областния

управител

през

2014

г.

са

определени

лица,

който

да

извършват

предварителен контрол върху цялостната дейност на Областна администрация Търговище в съответствие с изискванията на Закона за финансовото управление и
контрол в публичния сектор, методическите насоки по елементите на финансово
управление и контрол и указанията на МФ.
Независимо
извършените

от

крайно

разходи

ограничения

осигуриха:

бюджет

успешно

за

издръжка

реализиране

на

през

2014

приоритетите

г.,
на

администрацията, качествено и ефективно предоставяне на административни услуги на
гражданите

и

бизнеса,

и

поддържането

на

коректни

договорни

отношения

с

доставчиците на услуги..
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СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ЗА
2014 г. В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТЪРГОВИЩЕ
I. Общо състояние на системата за финансово управление и контрол.
Въз основа на попълнения въпросник за състоянието за финансовото управление
и контрол за 2014г. и извършен анализ на прилагането на законодателството и
методологията по финансово управление и контрол в Областна Администрация –
Търговище, считам, че общото състояние на СФУК е ДОБРО.
В утвърдената система за финансово управление и контрол са включени
процедури

и

политики,

гарантиращи

осъществяване

целите

на

дейността

на

организацията, както и реализиране на основните приоритети, за които е създадена.
Системата е съобразена със законодателството и вътрешните административни актове.
Правилата и процедурите които са въведени осигуряват надеждност и всеобхватност на
финансово – оперативната информация, икономичност, ефективност, прозрачност при
разходването на бюджетните средства, опазване на активите и информацията.
Извършваме през определен период от време анализ, самооценка и актуализация
на вътрешните правила, с оглед ефективност при тяхното функциониране, съобразени с
изискванията на ЗФУКПС.
1. Контролна среда
През 2014 г. са актуализирани „Разпределение на функциите и отговорностите
между звената и длъжностите”,.
В раздел V от горепосочените правила „Разпределение на функциите и задачите,
делегирането, линии на докладване и заместване” са определени линии на докладване
и заместване.
2. Управление на риска
За периода 2013 - 2015 г е утвърдена „Стратегия за управление на риска. След
формулиране оперативните цели за 2014 г., са идентифициране най-важните рискове,
които

застрашават

съществените

постигането

рискове

на

им.

Отговорните

организацията,

чрез

служители

са

предоставяне

на

запознати

със

риск-регистъра,

включващ съществените рискове.
На 10.12.2014 г. е утвърден доклад от областния управител на област Търговище
за резултата от извършената вътрешна оценка на корупционния риск в областна
администрация-Търговище за 2014 г.
3. Контролни дейности
През 2014 г. ръководството на Областна администрация Търговище предприе
действия в различни области на финансовото управление и контрол, с цел развитие,
подобрение и привеждане на СФУК в съответствие със Закона за финансово управление
и контрол в публичния сектор, Указания за осъществяване на предварителен контрол и
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Методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол, издадени от
Министерство на финансите през 2006 г.
С вътрешни актове на Областната администрация са въведени контролни
дейности, както следва:
- процедури за разрешаване и одобряване;
- разделяне на отговорностите, осчетоводяване и контрол;
- система за двоен подпис;
- правила за достъп до активите и информацията;
- предварителен контрол по законосъобразност;
- процедури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички
операции;
- докладване и проверка на дейностите - оценка на ефикасността и ефективността на
операциите;
- процедури за наблюдение;
Предварителен контрол се извършва върху решения и действия, свързани с
управлението и стопанисването на имуществото.
В Областна администрация – Търговище са създадени досиета за задължения и
разходи.
4. Информация и комуникация
В Областна администрация – Търговище са въведени конкретни изисквания за
създаване на пълна, надеждна и навременна информация и определен ред за
движението и.
Има определен ред за съхраняване на сключените договори в оригинал.
Водят се регистър на сключените договори и регистър на проведените обществени
поръчки.
Има определено лице, отговарящо за съхранението на сключените договори в
оригинал и е определено място за съхраняване на документацията за проведените
обществени поръчки.
Не са констатирани пропуски в оперативния обмен на информацията между
дирекциите в Областна администрация, което би създало риск за неефективна
комуникация.
5. Мониторинг
В областна администрация – Търговище е изградена система за мониторинг на
финансовото управление и контрол, която да гарантира адекватно и навременно
актуализиране при промени в условията.
През 2014 г. са извършени прегледи на стратегическите и оперативни цели на
организацията.
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Извършването на предварителен контрол върху цялостната дейност на Областна
администрация-Търговище в съответствие с изискванията на Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор се извършва върху ключовите процеси в
администрацията:
-

Възлагане на обществени поръчки;

-

Бюджетен процес;

-

Системата за управление на риска в организацията;

-

Информационни системи;

-

Отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество;

-

Продажба на движимо и недвижимо имущество;

-

Провеждане на конкурс за назначаване на служители и преназначаване на
служители.
II. Области на финансовото управление и контрол, в които са

предприети действия, насочени към развитие и подобрение.
С цел планиране, управление и отчитане на публичните средства, спазване
принципите на добро финансово управление, прозрачност и законосъобразност, през
2014 г. са актуализирани:
• Разпределение на функциите и задачите между звената и длъжностите в ОА –
Търговище;
• Вътрешни правила за работната заплата;
Към 31.12.2014 год. Системата за финансово управление и контрол на Областна
Администрация - Търговище, включва:
-

Общи положения;

-

Система за предварителен контрол / Процедури за разрешаване одобряване и
оторизиране ;

-

Система за двойния подпис.

2. Допълнителните елементи на СФУК в т.ч:
•

Стратегия на Областна администрация-Търговище за дейността по управление и
разпореждане с имоти, частна-държавна собственост;

•

Вътрешни

правила

за

управление

и

разпореждане

с

имоти

държавна

собственост;
•

Процедура за регистрация, разглеждане, анализ и предприемане на действия по
жалби и сигнали за прояви на корупция в Областна Администрация – Търговище;

•

Вътрешни правила за превенция и противодействие на корупцията;

•

Мерки за предпазване на служителите на ОА – Търговище от пътнотранспортни
произшествия и наранявания;

•

Счетоводна политика на Областна администрация – Търговище;
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•

Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация в Областна
администрация – Търговище;

•

Вътрешни правила за работната заплата;

•

Правилник за вътрешния трудов ред в Областна администрация – Търговище;

•

Разпределение на функциите и задачите между звената и длъжностите в ОА –
Търговище;

•

Вътрешни правила за предварителен контрол в Областна администрация –
Търговище;

•

Правилник

за

документооборота

на

счетоводните

документи

в

Областна

администрация – Търговище;
•

Вътрешни правила за дейността и организацията при управление на човешките
ресурси в Областна администрация – Търговище;

•

Система за финансово управление и контрол;

•

Правила за мониторинг на СФУС;

•

Етичен кодекс за поведение на служителите и на лицата, заемащи висши
длъжности в Областна администрация – Търговище;

•

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по ЗОП за реда за
планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на
изпълнението на сключените договори за обществени поръчки;

•

Номенклатура на делата със срокове на съхранение на Областна администрация
Търговище;

•

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване;

•

Система за външна комуникация на Областен управител на Област Търговище;

•

Вътрешни правила за ползване на достъп до интернет, асоциирана локална
мрежа и електронни информационни системи в Областна администрация –
Търговище;

•

Вътрешни правила за реда и формата за извършване и съхраняване на
електронни документи, подписани с универсален електронен подпис в Областна
администрация – Търговище;

•

Вътрешни правила за работа с административния регистър на служителите в
Областна администрация – Област Търговище;

•

Инструкция за механизма на обработване, съхранение и защита на лични данни;

•

Вътрешни правила за деловодната дейност и използването на електронната
система

за

регистрация

и

контрол

на

документооборота

в

Областна

на

Областна

администрация – Търговище;
•

Вътрешни

правила

за

отчитане

изпълнението

на

бюджета

администрация – Търговище;
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•

Стратегически план за изпълнение на стратегическите цели на Областна
Администрация – Търговище 2014 – 2015 год.;

•

Стратегия за управление на риска 2013 – 2015 г.;

•

Харта на клиента;

•

Процедура

за

проследяване

на

предприетите

действия

във

връзка

с

изпълнението на препоръки на външни одитори, предписания/указания други
контролни органи;
•

Политика за реализиране на управленска отговорност в Областна администрация
– Търговище;

•

Правила за функционален анализ и анализ и оценка на ефективността на дейността на
Областна администрация – Област Търговище;

•

Вътрешни правила за организацията на работата с предложенията и сигналите
на гражданите, организациите и омбудсмана и за устройството и дейността на
комисията за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и
омбудсмана;

•

Вътрешни правила пpи изготвянето, съгласуването, сключването и изпълнението
на граждански договори в областна администрация – област Търговище;

•

Вътрешни правила за система двоен подпис;

•

Стратегия за удовлетворяване нуждите на потребителите
Функциониращата

утвърдените

политики,

система
планове,

за

управление

процедури

и

и

контрол,

нормативни

в

съответствие

изисквания,

с

оказва

конструктивен ефект върху дейността на администрацията;
III. Области на финансовото управление и контрол, които се нуждаят от
развитие и подобрение през 2014 год.
-

Ежегодни цели на Областна администрация – Област Търговище за 2014 год.;

-

Подобрение и актуализация ще бъде извършвана и през 2015 г. при всяка
една промяна на нормативната уредба.

IV. Допълнителна част.
В Областна администрация – Област Търговище няма щатна бройка
финансов

контрольор,

към

дата

на

изготвяне

на

доклада

и

подпълването

на

въпросника. Със заповед № 301/17.09.2013 г. на Областния управител са определени
длъжностни лица, които да упражняват предварителен контрол за законосъобразност
върху цялостната дейност Областна администрация – Област Търговище в съответствие
с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.
РАЗДЕЛ ІІ
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ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЖЕГОДНИТЕ ЦЕЛИ
НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2014 Г.
На основание чл. 33 а от Закона за администрацията в съответствие с Програма
на правителството за периода 2013 -2014 г., Стратегическия план за дейността на
Областна администрация Търговище за периода 2014 – 2015 г. са утвърдени ежегодни
цели на администрацията за 2014 г.
АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ
ПРЕЗ 2014 г.
От поставените общо 13 (тринадесет) цели за 2014 г., 12 (дванадесет) са
напълно постигнати (100%).
Таблица 1.
Степен

на

постигане

на

заложените за 2014 г. цели

8% 0%

През
Напълно
постигнати
Задоволително
постигнати
Незадоволителн
о постигнати

2014

проведените
съветите

и

областния
основна

г.

са

заседания
комисиите

управител,
роля

е

на
към

чиято

свързана

с

осъществяване на държавната
92%

политика

и

осигуряване

на

съответствие между националните и местни интереси, чрез диалог с териториалните
звена на

изпълнителната власт, местните органи на управление и гражданските

организации. Общият брой проведени заседания през 2013 г. е 33 (двадесет и шест)
при заложени в началото на 2014 г. – 20 (двадесет).
През изминалата година са проверени 755 решения за законосъобразност на
Общинските съвети в област Търговище, с 10 /десет / броя по-малко от 2013 г.
Таблица 2.
Брой проверени за законосъобразност решения на ОбС ( 2010-2014 г. )
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1000
800

844

774

765

755

600
448

400
200
0

2010 г.

2011 г.

2012

2013

2014

Брой проверени решения на ОбС

През 2014 г. е намалял броя на актуваните имоти държавна собственост, както
е и намалял

броя на разгледаните преписки за отписването на недвижими имоти от

актовите книги за държавна собственост.
Таблица 3.
Брой актувани и отписани имоти (2010 – 2014г.)
600
549
501

500

501

400

330
300

200

100

114
73

92
53
32

19

0
2010 г.

2011 г.

2012

2013

2014

Брой актувани имоти -държавна собственост
Брой отписани имоти

През 2014 г. в

Областна администрация са постъпили и са разгледани 58

сигнала, жалби и др. по реда на АПК, с 30 (тридесет) по-малко от 2013 г.
Заключение: В заключение ще подчертаем, че Областна администрация Област Търговище е направила своите анализи на работата през изминалата година. И
през 2014 г. и през настоящата 2015 г. при изпълнение на функциите си Областна
администрация е съблюдавала и спазвала мерките и преоритетите на правителството
при реализирането на секторните политики в различните области и сфери на работа и
ще продължи да го прави.
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В условията на строга финансова дисциплина и намален бюджет през 2014 г.
Областна администрация Търговище е подпомагала ефективно и ефикасно Областния
управител при изпълнение на неговите правомощия. Осъществявала е дейност като
модерна и прозрачна администрация, която посреща високите очаквания на гражданите
и бизнеса за качествени и достъпни обществени услуги, осигурени от компетентни
служители, мотивирани за високи постижения.
СВЕТЛИН БОНЕВ (П)
Областен управител на област Търговище
26.02.2015 г.
Изготвили:
Тодорка Танева
Главен секретар
Йоан Пеев
Директор дирекция АПОФУС
Зорница Милушева
Директор Дирекция АКРРДС
Кирил Кирилов
Началник отдел АКРРТУ
Йорданка Славова
Началник отдел ДСУС
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