УТВЪРДИЛ:
СВЕТЛИН БОНЕВ /П/
Областен управител на област Търговище
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Отчет за изпълнение на целите за 2015 г.

Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
1

Цели за 2015 г.

2

Дейности

3

Резултат

1.Ефективна организация Организиране и
Проведени две заседания
на дейността на
провеждане на заседание на РСР СИР в област
Регионалния съвет за
на РСР СИР
Търговище
развитие на Североизточния
район за изпълнение на
неговите функции съгласно
Закона за регионалното
развитие (ЗРР)
2. Изпълнение на
Националната програма за
енергийна ефективност на
многофамилни жилищни
сгради в Област Търговище

1.Проверка за наличие
на предпоставките за
одобряване на сградата
(контролен лист)
2.Подписване на договор
за целево финансиране
3.Наблюдаване на
процеса по обновяване на
жилищните сгради на
територията на областта в

Сключени 15 бр.
договори за целево
финансиране на
сдружения по
Националната програма
за енергийна
ефективност на
многофамилни жилищни
сгради в Област
Търговище

4

Индикатор за
изпълнение
Индикатор за Индикатор за
целево
текущо
състояние
състояние /
/заложен в
отчетен в края
началото на
на 2015 г. /
2015 г./

5

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

1

2

Напълно постигната цел (100
%)

15

33

Напълно постигната цел (100
%)

1

изпълнение на договора
за целево финансиране
4.Участие в
приемателните комисии
3. Създаване на условия за 1.Анализ на дейностите
провеждане на регионални за изпълнение на
и секторни политики на
стратегията
територията на област
2.Изготвяне на Отчет по
Търговище
Плана за действие на
Националната стратегия
(за 2014 г.)
3.Разработване на
Областен план за
младежта за 2015 г

Изготвени:
1. Анализ за 2014 г.
2. Отчет по Плана за
действие на Националната
стратегия (за 2014 г.)
3. План за 2015 г.
4.Областен
план
за
младежта за 2015 г.

1. Реализация на проект
„Регионална програма за
заетост в Областна
администрация
Търговище 2015“

Осигурена
заетост
на
4 безработни лица от
област Търговище за 6
месеца.

1. Организиране на 3 бр.
заседания на ОССВП;
2. Консултации с
общините от област
Търговище за планиране
на услуги за 2015г. по
Коорди-национния
механизъм за взаимодействие, приет от ОССВП

Подобрено
взаимодействие между
заинтересованите страни
при планиране, промяна
на вида/капацитета и
закриване на социални
услуги. Проведени 2 броя
заседания.

100%

100%

Напълно постигната цел (100
%)

100%

100%

Напълно постигната цел (100
%)

100%

100%

Напълно постигната цел (100
%)

2

1.Организиране на 3 бр.
заседания на ОССЕИВ
2. Консултации със НПО
и представители на
малцинствата

Подобрена координация и
взаимодействие между
административните
структури и
неправителствените
организации
за решаване на
конкретни проблеми,
свързани с
малцинствата

1.Провеждане заседания
на ОСУТ
2. Обявяване на конкурс
за награди за най-добри
здраво-словни и
безопасни условия на
труд, във връзка с
Международ-ния ден за
безопасност и здраве.

Регулярни заседания по
приет План за дейността
през 2015 г. Проведени 3
броя заседания.

4. Провеждане на кампания Организиране
„Опознай родния край в
провеждането на
област Търговище”
кампания „Опознай
родния край в област
Търговище”

Проведен конкурс сред
предприятията и излъчени
носителите на наградите

Стартира
кампания
„Опознай Родния край” на
03.03.2015
г.
Продължителността на кампанията е
Удължена и през учебната
2015/2016 г.

100%

100%

Напълно постигната цел (100
%)

100%

100%

Напълно постигната цел (100
%)

100%

Напълно постигната цел (100
%)

100%

3

5. Осигуряване на
прозрачност и укрепване
доверието на гражданите и
бизнеса. Участие в процеса
на Оценка на нормативното
въздействие

6. Ефективно и ефикасно
разходване на публичните
средства на ОА Търговище

Прилагане
на
1.Системност в
вътрешни правила на
прилагането на
областно ниво с
политиката на
широкото участие на
нетърпимост при
всички заинтересовани противодействие
страни.
корупцията.;
Разширяване
2.Отчет за дейностите по
възможността за участие прилагането на мерките
в процеса на Оценка на за превенция на
нормативното
административната
въздействие върху
корупция;
дейността на областния 3. Участие в извършени
управител.
оценки на нормативното
Осъществяване на
въздействие върху актове,
информационни
касаещи дейността на ОУ
кампании и организиране
на публични събития за
популяризиране на
4. Провеждане на
дейността на
Заседания на областният
администрацията.
обществен съвет за
Заседания на областният
обществен съвет за
превенция и
противодействие на
корупцията –област
Търговище
Подобряване на
управлението и
стопанисването на
активите на ОА
Търговище.

1

1

1

1

1

1

2

2

Напълно постигната цел (100
%)

превенция и
противодействие на
корупцията –област
Търговище

Целесъобразно
и
1 бр.
законосъобразно
управление
и
стопанисване на активите
1 бр. Анализ
на ОА;
на разходи
Повишаване
Оптимизиране
на
отговорността на
разходите
на
служителите за опазване администттрацията
на имуществото и

1

Напълно постигната цел (100
%)

1

4

активите.
Актуализация на всички
правила и правилници
свързани с ефективно и
ефикасно разходване на
публичните средства на
ОА Търговище

1. Вътрешни правила за
отчитане изпълнението на
инвентаризация;

1

2. Вътрешни правила за
съставянето,изпълнението
и отчитането на бюджета;

1

3.
Правилник
за
документооборота
на
счетоводните документи;

1

4. Счетоводна политика в
съответствие
със
счетоводната политика на
първостепенния
разпоредител;

1

1

1

1
1

5. Сметкоплан на ОА –
Търговище.
6. Актуализиране на
системите за финансово
управление и контрол при
изменение на
нормативната уредба

7. Отбранително
Организиране на
мобилизационна подготовка, областния съвет по
поддържане на запаси и
сигурност;
мощности.

Повишена готовност на
област
Търговище
за
привеждане и работа от
мирно във военно време.

1

1

1

1

2

2

Напълно постигната цел (100
%)

5

8. Ефективно управление на Повишаване
човешките ресурси.
квалификацията
на служителите
за подобряване
на тяхната
ефикасност и
ефективност на
работа чрез обучения;
9.Подобряване качеството Въвеждане на срокове за
на публичните услуги и
изпълнението на всяка
улесняване достъпа
една административна
гражданите и бизнеса до тях услуга.

Повишени
умения.

знания

и

9

Напълно постигната цел (100
%)

25

34

Напълно постигната цел (100
%)

1

2

Напълно постигната цел (100
%)

100%

99,94%

Усъвършенстване
на
организация на работата
между звената.
По
ефективно
предоставяне на услуги за
гражданите и бизнеса.
Повишаване
качеството
на
административните
услуги.

10. Създаване на условия за Осъществяване на
Сформиране
на
произвеждане на честни и организационнотехнически
екип
и
прозрачни избори
техническа подготовка за осъществяване
на
провеждане на избори за организационнообщински съветници,
техническа подготовка за
кметове на общини,
провеждане на избори за
кметове на райони и
общински
съветници,
кметове на кметства.
кметове
на
общини,
кметове на райони и
кметове на кметства.
11.Осъществяване на
1. Предоставяне на
съвременен модел на
актуална информация по
организация в
различни
администрацията и добра
информационни канали.
комуникация с гражданите и 2. Актуализиране на
бизнеса
сайта на
администрацията и
рубриките в него,
относно областните
съвети и комисии и
предоставяне на

5

Дейността
на
администрацията
е
ориентирана
към
резултати и с фокус върху
гражданите

Задоволително постигната
цел /5 над 50 %/

6

информация за техните
правилници и решения.
3. Провеждане на
директно анкетно
проучване за
удовлетвореността на
гражданите и анализ на
резултатите
Съгласувал:
Тодорка Танева
Главен секретар
Изготвили:
Инж. Иванка Димчева
Директор на дирекция АКРРДС

инж.Йоан Пеев
Директор на дирекция АПОФУС
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