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РАЗДЕЛ I
1. ВЪВЕДЕНИЕ
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 по отношение на организационното развитие, държавната служба,
административното

обслужване

и

регулиране,

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 2015 г. на Областна
администрация -Търговище.
Информацията, която се съдържа в доклада, се основава на данните, попълнени от
служителите на ОА- Търговище в Интегрираната информационна система на държавната
администрация

(ИИСДА),

попълнените

отчетните

доклади

за

състоянието

на

администрациите, Системата за самооценка на административното обслужване и отчетите за
извършената работа на директорите на дирекции АПОФУС и АКРРДС.
Дейността на Областна администрация Търговище през 2015 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 2015 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 2015 г. Областна администрация Търговище работеше активно за реализиране на
Програмата на Правителството,

в рамките на предоставените по нормативни актове

правомощия и компетенции на Областния управител, по следните основни направления:
I. РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
1. Проекти, програми, инициативи, стратегически и планови документи

1.1.Оперативни програми
● Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Проект „Подкрепа
за заетост” – по този проект Областна администрация – Търговище осигури заетост през
2015г. на 60 безработни лица за срок от 4 месеца.
● Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
През

2015

г.

Областна

администрация

предостави

на

Министерство

на

здравеопазването информация във връзка с изпълнението на инвестиционен проект, свързан
с обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на спешната
помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, както и взетите решения на заседания на
Общинските съвети в областта за предоставяне на терени за целта на проекта.
● Конкурс на Агенцията за хората с увреждания за финансиране на проекти
на работодатели в съответствие с разпоредбите на чл.25, ал.1 от ЗИХУ – през 2015г.
успешно приключи проектът на Областна администрация – Търговище, насочен към
създаване на подходяща работна среда за служител с трайни увреждания, която да му
позволява да изпълнява ефективно служебните си задълженията. Проектът беше с
продължителност 38 месеца (м. юни 2012г. – м. август 2015г.).
1.2. Национални програми

● Национална програма енергийно обновяване на многофамилни жилищни
сгради
През отчетния период разпределението на регистрираните по програмата сдружения
на собственици от област Търговище и сключените договори за финансиране с Българска
банка за развитие е както следва:
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● Национална програма „Сигурност” – през м. февруари 2015г. успешно приключи
започналият през 2014 г. проект по НП „Сигурност”. В качеството си на работодател,
Областна администрация – Търговище осигури заетост на 144 безработни лица, чрез
включването им в общополезни дейности по опазване на обществения ред за срок от 8
месеца.
● Програма „Старт на кариерата” – и през 2015г. в Областна администрация –
Търговище е продължена практиката за осигуряване на възможност за придобиване на
трудов стаж на безработни младежи, завършили висше образование, с цел улесняване на
прехода между образование и заетост, чрез наемането им по програма „Старт на кариерата”.
През 2015 г. са наети 3-ма безработни младежи за срок от 6 месеца.
● Регионална програма за заетост за 2015 г.

Реализиран е проект на Областна администрация – Търговище по Регионалната
програма за заетост през 2015г., като е осигурена заетост на 4 безработни лица за 6-месечен
период.
● Проект „Подкрепа за заетост“ осъществяващ се с финансовата подкрепа на
Оперативна програма развитие на човешките ресурси
Проекта е реализиран от Областна администрация-област Търговище, като е осигурена заетост
на 60 безработни лица за 4-месечен период.
● Регионална програма за заетост за 2016 г.

През 2015 г. не беше разработен проект на Областна администрация по Регионална
програма за заетост за 2016 г. Очаква се в първото тримесечие на 2016 г. да се реализира
проекта на областна администрация по програмата.
2. Инициативи

2.1.

Кампания

„Опознай

родния

край”

под

патронажа

на

Областния

управител.
На националния празник на България – 3 март 2015г., успешно стартира инициативата
на Областна администрация – Търговище „Опознай родния край”. Целта на кампанията е
учениците от 3-ти до 7-ми клас в област Търговище да се запознаят с 20-те най-значими
туристически обекта в областта. За реализацията на кампанията е подготвен специален
пътеводител, който е раздаден безвъзмездно на учениците. Партньори в кампанията са
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общинските администрация, Регионалният исторически музей – Търговище и Регионалният
инспекторат по образование. Кампанията продължава до края на м. юни 2016г.
2.2. Национален събор „Копривщица“.
Най-голямото и значимо фолклорно събитие през 2015 г. - Националния събор на
българското народно творчество „Копривщица 2015“, беше предшествано от организирания
от Областна администрация Търговище и проведен Регионален събор „Търговище 2015“. В
него взеха участие над 386 индивидуални изпълнители, групи за автентичен фолклор и
ансамбли, представители от Народните читалища в област Търговище, училища и
пенсионерски клубове. Жури от трима експерти в областта на народното творчество и
фолклор излъчи номинираните да представят област Търговище на Събора в Копривщица и
раздаде наградите: „Грамота за участие в Регионален събор Търговище 2015“ и „Грамота за
участие в Националния събор на народното творчество Копривщица 2015“.
За участие в Копривщица заминаха 287 участници с 32 изпълнения, представящи
песни, празници, обичаи и др.

Участниците донесоха на област Търговище 9 плакета за

отлично представяне и 2 специални награди за цялостно представяне.
организация по провеждане на

За отличната

Събора, Областна администрация – Търговище получи

специален плакет от Министерство на културата за цялостно постижение в ХI Национален
събор на българското народно творчество
2.3. Национална кампания „Чудесата на България”
В провеждането на Националната кампания „Чудесата на България“ за 2015 г.,
инициирана от в-к „Стандарт“, област Търговище се включи както следва: в категория
„Културно-исторически атракции“:

със Средновековен скален манастир до с. Крепча,

община Опака, Късноантична крепост „Ковачевско кале“ в община Попово и Училище „Свети
Седмочисленици“ (Славейковото училище) в община Търговище; в категория „Съкровища“:
„Кралевско съкровище“ в община Търговище.
2.4. Годишна награда „ПроКултура”
За участие в номинациите за годишната награда „ПроКултура“ за принос за
разширяване на достъпа на младите хора до култура, учредена от Българската асоциация на
работодателите в областта на културата (БАРОК) , в Областна администрация постъпиха 10
заявления за номинация за специална награда „ПроКултура“ за читалища от областта в
различни категории. В категория „Литература“ голямата награда спечели Народно читалище
„Развитие-1926“ в с. Стража, община Търговище.
2.5. Художествени творби, фестивали, събори, фолклор
Областна администрация предостави информация на общините и чрез тях до всички
интересуващи се във връзка с провеждане на различни

конкурси, както следва:

за

художествена творба на тема: „Нищо не плаши човека така, както допирът с непознатото“
(Елиас Канети) в гр. Русе; XIX-ти Международен младежки конкурс „НАДЕЖДИ, ТАЛАНТИ,
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МАЙСТОРИ“ в гр. Добрич;
фолклорен

събор

XIII Фестивал на камерния танц в гр. Хасково; Регионален

„Пролетни

игри

и

обичаи

-

Цветница“

в

гр.

Твърдица;

XIX-ти

Старопланински събор „Балкан фолк“ 2015 и VI-ти Национален шампионат по фолклор „Евро
фолк“ в гр. Велико Търново; Национален конкурс за коледна картичка под наслов „Весела
Коледа за всички“, организиран от Художествена галерия „Димитър Добрович“ гр. Сливен;
2.6. Културен календар 2015
В Министерство на културата е изпратена информация за най-значимите културни
събития и прояви (фестивали, конкурси, чествания, празници и др.) в общините от областта
под формата на изготвения „Културен календар на област Търговище за 2015 г.“
2.7. „Европейско дърво на годината”
Областна администрация – Търговище взе активно участие в инициативата на кмета на
с. Арчар, област Видин, във връзка с провеждане на Международния конкурс „Европейско
дърво на годината 2015“, като разпространи информация за конкурса и гласуването.
2.8. Честване „Шипченска епопея"
Във връзка с Националното честване на 138 г. от Шипченската епопея в областта бяха
разпространени рекламни материали с цел широко популяризиране на събитията, които се
проведоха в периода 21-26 август 2015 г.
2.9. „Осинови паметник"
През 2015 г. продължи поетата инициатива „Осинови паметник“ на Областния
управител на област Габрово, съпътстваща Националното честване на Шипченската епопея.
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 разпределя паметниците между учебните
заведения в областта по направения списък с наименованията на историческите паметници и
населените места, в които са изградени на територията на област Търговище, като в ОА
постъпи обратна информация и снимков материал от проведени събития и чествания,
свързани с паметниците и изпълнението на дейностите по инициативата.
2.10. „Национален календар на инициативите, по случай Международния
ден на детето – Първи юни“.
По инициатива на Държавна агенция за закрила на детето, Областна администрация
Търговище предостави необходимата информация за инициативите, които ще бъдат
проведени на територията на област Търговище по случай Първи юни. По този начин се
включихме в Националния календар.
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2.11. Кампания „Да изчистим България за един ден !"

В периода март – юни 2015 г. Областна администрация – Търговище за поредна година
подкрепи кампанията на bTV Media Group „Да изчистим България!“ и координира дейностите
по провеждането на инициативата на територията на област Търговище. Петото издание на
кампанията включваше организирането на пет еднодневни акции за почистване на
най-уязвимите зони:
•

на 10 май – почистване на зони в населените места, които са останали извън обсега на
традиционните

пролетни

почиствания,

организирани

от

общините,

а

именно

почистване около домовете, междублоковите пространства или на специално оказани
места от съответните общински институции;
•

на 17 май – почистване на зони за спорт и отдих, разположени в близост до населените
места;

•

на 31 май – почистване на детски площадки;

•

на 7 юни – почистване на Национални и природни паркове и защитени зони;

•

на 27 юни – почистване на поречието на р. Дунав;
Както и през изминалите години в инициативата се включиха всички общини на

територията на област Търговище, много неправителствени организации, а също така и
голяма част от населението и всички с общи усилия допринесоха за да станат градовете и
селата по-чисти, да се запази красотата на българската природа и да се създаде чувство на
отговорност.
2.12. Трета глобална седмица за пътна безопасност „Спаси живота на децата“
Кампанията е под патронажа на министъра на вътрешните работи и председателя на
Държавната агенция за закрила на детето и се проведе в седмицата 4-10 май 2015 г. под
надслов „Спаси живота на децата“. Областния управител, съвместно с кметове на общини,
ОДМВР – Търговище, РИО – Търговище и БЧК подкрепиха инициативата, като на територията
на област Търговище се проведоха различни мероприятия в седмицата за пътна безопасност,
имащи за цел намаляване на жертвите от пътнотранспортни произшествия и осигуряване на
по-висока безопасност за децата по пътищата.
2.13. Национална кампания „Да пазим децата на пътя“
Кампанията се проведе в седмицата от 7 до 13 септември 2015 г. във връзка с началото
на учебната година 2015/2016 г., чиято основна цел е постигане съществено намаление на
пътнотранспортните произшествия с участието на деца. В тази връзка Областния управител
инициира създаването на организация от компетентните институции за извършване на
преглед на движението в районите на учебните и детските заведения, сигнализацията и
маркировката, съоръженията за безопасност, режимите на паркиране с цел създаване на
пътни условия, които да възпитават и пазят децата.
2.14. Информационни дни
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●

На

11.02.2015

г.

Областна

администрация

–

Търговище

организира

информационна среща в гр. Търговище, във връзка със стартирането на Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. На срещата
присъства

г-н

Николай

Нанков

–

зам.-министър

на

регионалното

развитие

и

благоустройството. При огромен интерес от страна на представители на общинските
администрации и граждани, се дискутираха възможностите за финансиране по програмата.
●

На

21.05.2015г.

Областна

администрация

–

Търговище

организира

информационен ден в гр. Търговище, насочен към представителите на малкия и среден
бизнес в областта, на който се представиха възможности за финансиране на бизнес-проекти.
Специаленият лектор на събитието г-н Владимир Бобев – началник на Регионален сектор –
Варна към дирекция «Европейски фондове за конкурентоспособност» на Министерството на
икономиката представи първата процедура за предоставяне на БФП по ОП «Иновации и
конкурентоспособност» 2014-2020г. Също така бяха представени и възможности за
финансиране на бизнес – проекти по други национални и европейски програми.
●

На

15.06.2015г.

Областна

администрация

–

Търговище

организира

информационно събитие с практическа насоченост в гр. Търговище, относно технически и
правни възможности за финансиране на решения, свързани с децентрализирано пречистване
на отпадни води на територията на областта, с участието на немската фирма Alles Klar GmbH
– Leipzig.
3. Стратегически и планови документи
3.1. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2014г. на
Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020г.
В периода февруари – март 2015 г. е събрана и обобщена необходимата информация
за Годишния доклад на Регионалния план за развитие, касаеща област Търговище по
определените индикатори за наблюдение. Информацията е предоставена в определения срок
на Секретариата на Регионалния съвет за развитие на СИР за изготвяне на окончателния
документ.
3.2. Областна стратегия

за развитие на социалните услуги в област

Търговище 2011 - 2015 г.
И през 2015 г. 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.
Започна подготовката по изготвянето на Областна стратегия за развитие на
социалните услуги за нов програмен период 2016-2020 г. Със Заповед на Областния
управител на област Търговище се сформираха екипи, които да изготвят стратегическия
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документ. В началото на 2016 г. тя ще бъде предложена за

приемане от членовете на

Областния съвет за развитие.
През 2015 г. Координационния съвет по деинституционализация към Областния
управител на Област Търговище не е провел работни срещи или заседания, тъй като не е
имало необходимиост.
3.3. Областна стратегия за интеграция на ромите в област Търговище 2012 2020 г.
През 2015 г. петте общини на територията на област Търговище актуализираха своите
общински планове за действие за новия програмен период 2016-2020 г.
От 2012 г. държавите-членки на Европейския съюз предоставят периодично
информация за напредъка по изпълнение на заложените мерки в националните стратегии за
интегриране на ромите и в плановете за действие към тях.
Секретариатът

на

Националния

съвет

за

сътрудничество

по

етнически

и

интеграционни въпроси към Министерския съвет е Националната контактна точка за
България.
В съответствие с НСРБИР се изготвиха общински планове за действие. Областна
администрация Търговище предостави в Секретариата на НССЕИВ обобщена и анализирана
информация относно изпълнението на заложените мерки в общинските планове за действие,
в резултат на което се изготви обобщен доклад, който представлява документът на Република
България пред Европейската комисия, а от там и на Европейския парламент.
Докладът е изпратен на ЕК в срок и на английски език, според зададените от
Европейската комисия изисквания.
Изготвен бе и Отчет за изпълнението на ангажиментите по Плана за действие за
изпълнение на Националната стратегия на РБ за интегриране на ромите.
3.4. Областен план за младежта
Областният план за младежта е утвърден от Областния управител на Област
Търговище на 25.02.2015 г. Той е разработен въз основа на приоритетите и стратегическите
цели, заложени в Националната стратегия за младежта 2012-2020 г., в изпълнение на
Закона за младежта и анализите на потребностите на младежите, представени от общините.
Той разписва изпълнението на националната политика за младите хора в област
Търговище на възраст от 15 до 29 г., формирана според техните потребности и
синхронизирана с приоритетите на европейската политика за младежта.
При

разработването

на

настоящия

план

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 други.
Във връзка с изготвянето на проект на актуализирана Национална стратегия за
младежта за периода 2014-2020 г. и изискванията за изготвяне на стратегически документи
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в Република България, представихме 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 2014-2020 г.
3.5. Областна здравна карта
Във връзка с получено писмо в Областна администрация от Министерство на
здравеопазването №06-00-31/11.09.2015 г. за изготвяне на Национална здравна карта, със
Заповед на министъра на здравеопазването №РД-02-212/26.10.2015 г. е назначена комисия
за изработване на Областна здравна карта на Област Търговище от 15 члена с председател
областния управител на област Търговище и членове представители на Регионална здравна
инспекция, Районна здравно осигурителна каса, Районна колегия на Български лекарски
съюз, Районна колегия на Български зъболекарски съюз, Регионална колегия на Българска
асоциация на професионалистите по здравни грижи, Представителни организации за защита
правата на пациентите и по един представител на общините Търговище, Попово, Омуртаг,
Антоново и Опака. Областната комисия проведе 5 заседания, за които има съставени
протоколи: №1/04.11.2015 г.; №2/13.11.2015 г.; №3/19.11.2015 г.; №4/20.11.2015 г. и с
протокол №5/23.11.2015 г. и бе приета Областната здравна карта на Област Търговище.
Направи се анализ на състоянието на здравната система в област Търговище, както и оценка
на потребностите. Към Областната здравна карта са приложени: „Становище за конкретните
потребности от лекари по дентална медицина по специалности и на специалисти от
професионално направление „Здравни грижи“ за осигуряване на достъп на населението на
област Търговище до медицинско обслужване в извън болничната медицинска помощ, както
и необходимост от преструктуриране на лечебните заведения, или за приемане на други
мерки по създаване, закриване, или оптимизиране на лечебните заведения в областта.
3.6. 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.”, членовете на Областната комисия за
безопасност на движението по пътищата в област Търговище се запознаха и приеха:
•

с решение №1/16.04.2015 г. – Анализ за дейността по безопасността на движението на
територията на ОД на МВР – Търговище за периода 01.01.2014-31.12.2014 г.

•

с решение №2/16.04.2015 г. – Годишен доклад за 2014 г. за изпълнението на Плана за
действие за периода 2014-2015 г. към Областната стратегия за подобряване
безопасността на движението по пътищата в област Търговище 2012-2020 г.
II. СЪВЕТИ, КОМИСИИ, КОМИТЕТИ, АСОЦИАЦИИ
2.1. Съвети

2.1.1. Регионален съвет за развитие (РСР) и Регионален координационен
комитет (РКК) към РСР на Североизточен район
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През 2015 година са проведени 4 редовни съвместни заседания на РСР и РКК СИР. В
периода 01.07.2015г. – 31.12.2015г. председател на РСР и РКК СИР е г-н Светлин Бонев –
Областен управител на област Търговище.
● Заседание на 26.03.2015г. в гр. Варна – на заседанието са представени предложения
за промени в сега действащия Закон за регионалното развитие, също така са дискутирани
проекти с приоритетно значение за развитието на сухопътната и инфраструктурата на
морския транспорт. Кметът на община Търговище представи аргументи за необходимостта от
спешно финансиране на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за Регион Търговище”,
които бяха категорично подкрепени от членовете на съвета. Приети са решения за
разработване на Стратегия за развитие на туризма в СИР, както и за създаване на
Изпълнителна агенция за интегрирано управление на крайбрежните зони. Презентирани са 4
мащабни инфраструктурни проекта в областните центрове на СИР, съфинансирани по ОП
„Регионално развитие” 2007-2013г.
● Заседание на 25.06.2015г. в гр. Варна – основен акцент на заседанието е приемането
на Годишния доклад за наблюдение на изпълнението през 2014г. на Регионалния план за
развитие на Североизточен район 2014-2020г. На заседанието са представени три програми
от новия програмен период – ОП «Транспорт и транспортна инфраструктура», ОП «Иновации
и конкурентоспособност» и Програмата за териториално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ VА
Румъния-България”. Представени са и резултатите от изпълнението на проект «Изграждане
на информационна система за управление на трафика на плавателни съдове - Фаза 3
(VTMIS)”, съфинансиран по ОП „Транспорт” 2007-2013г.
● Заседание на 23-24.09.2015г. в гр. Търговище – на заседанието е приета Годишната
индикативна програма за дейността на РСР СИР през 2016г. Представител на Министерство на
туризма презентира утвърдената Концепция за туристическо райониране на България, която
е

предпоставка

за

развитие

на

конкурентоспособен

туризъм

и

провеждане

на

регионализирана туристическа политика. Представени са и два проекта, свързани с
потенциала на област Търговище за развитие на културния туризъм и с подобряване на
достъпа до културно-историческите обекти. Проектът на община Попово - „Обособяване на
късноантичната крепост „Ковачевско кале” като атрактивен туристически комплекс” е
съфинансиран от ОПРР 2007-2013 г., а проектът на община Търговище – «Реставрационни и
консервационни дейности в историческия комплекс «Античен град Мисионис» е финансиран
от Публично-инвестиционната програма „Растеж и развитие на регионите". Членовете на
съвета са запознати с приетата от ЕК Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020г.
Представен е за обсъждане и проектът на Стратегия за децентрализация на държавното
управление за периода 2016-2025г.
● Заседание на 19-20.11.2015г. в гр. Търговище – основен акцент в заседанието е
провеждането на държавната политика за подобряване на екологичните условия на
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територията на СИР. Представени са основните цели и приоритети на ОП «Околна среда» за
периода 2014-2020г. Присъстващите са запознати с три значими проекта, реализирани в
рамките на ОП «Околна среда» 2007-2013г.: «Разработване на планове за управление на
риска от наводнения», с бенефициент Басейнова дирекция «Черноморски район» - Варна,
«Интегриран воден цикъл за гр. Шумен - II-ри етап», с бенефициент община Шумен и
«Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич», с
бенефициент община град Добрич. В продължение на инициативата за популяризиране
възможностите на района да развива и предлага културно-историческия туризъм е
презентиран успешно реализираният проект «Културно-исторически комплекс «Двор на
буквите» в град Плиска, който е изцяло частна финансова инициатива. Представена е и
най-новата Оперативна програма «Инициатива за малки и средни предприятия» 2014-2020 г.
Присъстващите се запознаха и обсъдиха проекта на Целенасочената инвестиционна
програма в подкрепа развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа,
пограничните, планинските и полупланинските слаборазвити райони. Представен е и проект
на Методически указания за изработване на концепциите и схемите за пространствено
развитие по чл. 7б – 7д от ЗРР.
2.1.2. Областен съвет за развитие
● На 12.05.2015г. е проведено заседание на Областния съвет за развитие на област
Търговище. На заседанието са одобрени предложения за проекти на територията на Област
Търговище, във връзка с разработването на Целенасочена инвестиционна програма в
подкрепа на развитието на Северозападна България (областите Видин, Монтана и Враца),
Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити райони;
● Във връзка с изискванията на Закона за регионалното развитие и след провеждането
на местните избори през 2015г. е извършена актуализация на състава на Областния съвет за
развитие. В тази връзка новоизбраните общински съвети в област Търговище излъчиха през
2015г. свои представители в Областния съвет за развитие.
2.1.3. Обществен съвет към Областния управител на област Търговище
Няма проведени заседания.
2.1.4. Областен съвет по условия на труд
През 2015 г. Областния съвет по условия на труд работи по предварително приет План
за дейността си през годината и на това основание са проведени три заседания за които има
съставени протоколи с приети решения.
Първото заседание проведено на 11.03.2015 г. отразено е в протокол № 1. Разгледани
са следните теми: Приемане на План за работа на ОСУТ за 2015 г.;Отчет за дейността на
Дирекция „Инспекция по труда“-Търговище за 2014 г.; Запознаване с плана за работа на
Дирекция „Инспекция по труда“-Търговище за 2015 г. и Обсъждане и приемане на материали
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за провеждане на конкурс „Най-добри здравословни и безопасни условия на труд в Област
Търговище“2014 г. На заседанието са приети 6 решения по разглежданите теми.
Второто заседание е проведено на 28.04.2015 г., отразено е в Протокол №2.
Разгледани са следните теми: Запознаване с протокола на комисията за номинации за При
„Най-добри здравословни и безопасни условия на труд“ 2014 г. и Приемане на Обръщение
във връзка със Световния ден за безопасност и здраве – 28 април. На заседанието са приети
4 решения.
Третото заседание е проведено на 04.12.2015 г. и е отразено в Протокол №3.
Разгледани са следните теми: Заетост по програми към Дирекциите „Бюро по труда“ в област
Търговище за 2015 г.; Възможности оценка на национално представителните работодателски
организации в Търговищка област за подпомагане на работодателите при решаване на
проблемите за здравословни и безопасни условия на труд, работа по проекти, обучения и др.
свързани с дейността; Избор на членове на Комисия за провеждане на конкурса Приз за ЗБУТ
през 2016 г. На заседанието са приети 3 решения.
Областна администрация Търговище, чрез Областния съвет по условия на труд за
първи път през 2015 година проведе Конкурс за създадени най-добри здравословни и
безопасни условия на труд, който се провежда в съответствие с европейската политика за
насърчаване осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работното
място, прилагане на превантивни подходи срещу допускането на трудов травматизъм и
професионални заболявания. Предприятията и фирмите се състезаваха в три категории:
„Малки предприятия“; категория „Средни предприятия“ и категория „Големи предприятия“.
Победителите в различните категории получиха плакети, а всички номинирани дипломи.
2.1.5. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни
въпроси
Съветът е провел три заседания - на 27.04.2015 г., на 15.10.2015 г. и на 25.11.2015
г., на които е взел две решения.
На първото заседание са приети актуализираните Планове за действие на общините
Търговище, Попово, Омуртаг, Антоново и Опака за периода 2014-2020 г. Членовете на съвета
приеха Плана за работа на ОССЕИВ за 2015 г.
На второто заседание са обсъдени теми като: осигуряване на равенство в достъпа
до качествени здравни услуги и превантивни програми за хората от етническите малцинства,
в частност на ромите в област Търговище; подобряване на достъпа на ромите до пазара на
труда и повишаване на дела на заетите сред тях. Възможности за осигуряване на заетост,
обучение и професионална квалификация на безработни от етническите малцинства.
На третото заседание са обсъдени следните теми: Образователната интеграция на
учениците от малцинствата - състояние, проблеми и предприети мерки в образователната
система в област Търговище; Възможности за финансиране на проекти за образователна
интеграция в област Търговище през 2012 г.; Добри практики за етническа интеграция и
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превенция на отпадането на деца и ученици от училище; Съхраняване, развитие и
популяризиране на специфичната етнокултура на ромите, включително в ранна детска
възраст, чрез прилагане на различни форми на любителско творчество; възможности за
реализиране на проекти и дейности за социална и културна интеграция на ниво област и
община.
2.1.6. Областен съвет за тристранно сътрудничество
През изминалата година Областния съвет за тристранно сътрудничество към
областния управител на област Търговище е провел едно заседание, за което е съставен
протокол №1/13.11.2015 г. На заседанието са разгледани следните теми: Картина на
трудовия пазар в област Търговище към деветмесечието на 2015 г. (безработица, свободни
работни места

и

възможности за

наемане на

работа)

и Анализ

на

оценката

на

професионалните рискове и здравословното състояние на работниците, установени от
службите по трудова медицина на територията на област Търговище за отчетния период. На
заседанието са приети две решения.
2.1.7. Областен съвет за социално включване и подкрепа
През 2015 г. ОССВП е провел две заседания, на които бяха взети общо две решения:
1. На заседанието на 24.04.2015 г. беше приет План за действие на звеното за
мониторинг и оценка през 2015 г. и План за работа на ОССВП за 2015 г. Бяха обсъдени
планираните социални услуги в общините за 2015 г. и беше дадена информация за процеса
на деинституционализация на деца в област Търговище – закриване на ДМСГД Търговище,
ДДУИ Търговище, ДДЛРГ Попово и ДДЛРГ Омуртаг.
2. На второто заседание, проведено на 14.10.2015г., се обсъди и планира процеса по
изготвянето на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Търговище за
периода 2016-2020 г.
2.1.8. Областен експертен съвет по устройство на територията
За отчетния период Областният експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ)
няма проведени заседания.
2.1.9. Областен обществен съвет за превенция и противодействие на
корупцията
На 29 април 2015 г. първото за годината заседание на съвета, на което са приети:
Предложение за допълнение на чл. 2, ал. 1, Раздел ІІ от Правилника за устройството и
дейността на ООСППК в област с административен център гр. Търговище; Програма за
дейността на ООСППК – област Търговище през 2015 г. и Отчетен доклад за дейността на
ООСППК – област Търговище през 2014 г.
На 10 декември 2015 г. е проведено второ заседание на ООСППК, на което е направена
презентации на обобщени резултати от анкетно проучване на мнението на гражданите –
потребители на административни услуги относно проявата на корупционно поведение от
страна на служители в администрациите и антикорупционни мерки и практики прилагани от
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държавните структури, докладвали - представители на Регионална здравна инспекция –
Търговище и Областна дирекция на МВР – Търговище.
2.1.10. Областен съвет по сигурност
Със заповед № 219/15.06.2015 г. на Областния управител е актуализиран състава на
Областния съвет по сигурност(ОСС).
През 2015 г. съвета е провел две заседания. На 22.06.2015 г. се проведе първото
заседание на ОСС при следния дневен ред:
1. Запознаване на членовете на Областния съвет по сигурност със заповедта за
актуализацията на състава му и ПМС 352/1997 г. за състава и функциите на съветите за
отбрана.
2. Запознаване на членовете на Областния съвет по сигурност с ПМС 352/1997 г. за
състава и функциите на съветите за отбрана. Членовете на Областния съвет по сигурност,
притежаващи разрешение за достъп за работа с класифицирана информация да представят
копие от разрешението си.
3. Дискусия по организационни въпроси.
Второто заседание на ОСС се проведе на 11.12.2015 г. на което членовете му се
запознаха с :
1. Запознаване на членовете на Областния съвет по сигурност със заповед №
376/02.11.2015 г. на Областния управител за зимната подготовка в областта.
2. Доклад от кметовете на Общини и ръководителите на ведомства и дружества, имащи
отношение към подготовката на областта за работа при усложнена зимна обстановка.
3. Дискусия по организационни въпроси.
2.2. Комисии
2.2.1. Постоянна комисия по заетост към Областен съвет за развитие
Комисията по заетост е провела три заседания през 2015 г., на които са приети пет
решения.
Първо заседание - 27 януари 2015 г.: Приета беше информация за изпълнението на
държавния план-прием за учебната 2014-2015 г. Съгласувано беше предложението на РИО
Търговище за държавния план-прием за учебната 2015-2016 г. Приети бяха Регионални
приоритети на политиката по заетостта и План за работата на Комисията по заетост през 2015
г.
Второ заседание - 5 юни 2015 г.: неприсъствено заседание, на което членовете на
Комисията взеха решение с което одобриха и предложиха на Областния управител на област
Търговище да заяви разкриването на 60 работни места за предотвратяване на рискове от
аварийни или бедствени ситуации на територията на областта по проект „Подкрепа за
заетост“ от ОПРЧР 2007-2013 г.
Трето заседание – 27 ноември 2015 г.: На заседанието бе обсъдена картината на
трудовия пазар в област Търговище.
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2.2.2. Комисия по &4 - &4л от ЗСПЗЗ
● Техническите дейности по приемане на плановете по &4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ са
извършени от „Геодезия – 97” ЕООД гр. Русе, съгласно сключен договор от 11.12.2013 г. с
Областна администрация – област Търговище на база технически задания, изготвени от
община Търговище и съгласувани със СГКК – Търговище. Общата площ на поръчката е 31,64
ха. Имотите са в землището на гр. Търговище по кадастрални райони, както следва:
- 73626.96, 73626.160, 73626.161, 73626.162, 73626.163, 73626.164, 73626.165,
73626.167, 73626.168, 73626.169, 73626.170, 73626. 171, 73626.172, 73626.173, 73626.175
и 73626.202 в м. „Драка”
-

73626.155, 73626.156 и част от 73626.209 в м. „Драка – Б”

-

73626.180 и част от 73626.201 в м. „Кованлък”

-

73626.157 73626.117 в м. „Серсема”

-

73626.153 и 73626.531 в м. „Юкя”

-

73626.516 в м. „Разбойненска кория”

-

73626.150, 73626.151, 73626.330, 73626.332 и 73626.532 в м. „Чокя”.

● С протокол от 31.03.2015 г. на комисия по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със
заповед №101/20.03.2015 г. от областния управител, са приети помощен план на
ползвателите и план на новообразуваните имоти за земите по § 4а и & 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ.
● Плановете са съобщени чрез обявление, обнародвано в ДВ бр. 30 от 24.04.2015г. и
разгласени на заинтересованите лица в средствата за масово осведомяване на основание чл.
28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ: а именно - в местен вестник „Знаме”, радиовъзела на общината и на
таблото

в

общинската

администрация

№10.00-564(19)/09.06.2015 г.

гр.

Търговище,

удостоверено

с

писмо

вх.

от община Търговище. Срокът за писмени искания и

възражения от заинтересованите лица по

чл. 28б, ал.5 от ППЗСПЗЗ е изтекъл на 25.05.2015

г. в 17,30 часа.
● С писмо вх. №10.00-564(16)/27.05.2015г. община Търговище ни уведомява, че в
законно установения по административен ред срок не са постъпили писмени искания и
възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на общината.
● С протокол от 05.06.2015 г. комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ определя на
фирмата изпълнител на техническите дейности по ЗСПЗЗ: „Геодезия – 97” ЕООД

гр. Русе да

представи в срок до 25.07.2015 г. в Областна администрация – Търговище изработени
окончателните проекти на помощни планове на ползвателите и планове на новообразуваните
имоти за земите по § 4а и & 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ и документацията към тях, съгласно
техническите изисквания, определени със заповеди №№РД-46-494 и РД-02-14-454 от
22.08.2003 г. на МЗГ и МРРБ, находящи се в землището на

гр. Търговище.

● със заповед №276/27.07.2015 г. на областния управител на основание &4к, ал. 6 от
ПЗР на ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ, са одобрени плановете на новообразуваните имоти
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за земите, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по &4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ.
● Заповедта е обнародвана в ДВ бр. 60/07.08.2015 г. Същата е влязла в сила на
22.08.2015 г. В законно установения срок възражения по ПНИ не са постъпили.
● С протокол от 27.08.2015 г. са предадени 329 бр. скици на имотите в два екземпляра
на община Търговище за процедиране по ЗСПЗЗ.
● С протокол от 16.09.2015 г. са предадени на СГКК – Търговище всички планове на
новообразувани имоти и регистри към тях – в графичен и цифров вид, и трасировъчни
карнети с координатни регистри.
● До 31.12.2015 г. не е приключила процедурата по оценяването на имотите от община
Търговище и в резултат на това не са извършени етапите трасиране и въвод във владение на
гражданите. Същите остават за изпълнение и приключване на всички дейности, заложени в
договора през 2016 г.
2.2.3. Постоянна комисия по транспорт
През 2015 г. Постоянната комисия по транспорт проведе 2 (две) заседания:
● На 16.03.2015 г. се проведе заседание във връзка с искане от кмета на община
Опака за утвърждаване на маршрутни разписания от Областната транспортна схема (квота на
община Опака). Също така бяха обсъдени проблеми, възникнали при възлагането на превози
по автобусни линии от Областната транспортна схема.
● На заседание на 16.09.2015 г. е разгледано предложение от кмета на община
Омуртаг за промени в часовете на тръгване от начална и междинни спирки на автобусна
линия Пловдив - Омуртаг от Републиканската транспортна схема (квота на община Омуртаг).
На същото заседание комисията прие решение, с което препоръчва на кметовете на общини
да предприемат действия за преразглеждане на маршрутните разписания, по отношение на
часовете на тръгване от спирките по автобусните линии и привеждането им съобразно
реалната обстановка и транспортната необходимост на населението.
За отчетния период Областният управител е издал две разрешения за прилагане на
спешна мярка за пряко възлагане на превозите по автобусни линии на община 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., като Решение №31/29.01.2015 г. е за срок от 6 месеца, а Решение
№265/14.07.2015 г. – за срок 2 месеца.
2.2.4. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата в област
Търговище
През 2015 г. комисията е провела едно заседание - на 15.04.2014 г., на което е
утвърден Анализа за дейността по безопасността на движението на територията на ОД на МВР
– Търговище за 2014 г. и приет Годишния доклад за 2014 г. за изпълнението на Плана за
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действие

за

периода

2014-2015

г.

към

Областната

стратегия

за

подобряване

на

безопасността на движението по пътищата в област Търговище 2012 – 2020 г.
2.2.5. Областна епизоотична комисия
През 2015 г. комисията е провела 4 (четири) заседания свързани с усложнена
епизоотична обстановка в страната.
● На 05.02.2015 г. се проведе заседание във връзка с установяване на територията на
област Бургас на заболяването високопатогенна инфлуенца А (грип) при домашни птици, на
което бяха предприети спешни мерки за предотвратяване на възникването му на територията
на област Търговище.
● На 03.07.2015 г. се проведе заседание относно изпълнението на Националната
програма за контрол и изкореняване на болестта бяс на територията на Р България.
● На 18.09.2015 г. се свика спешно заседание във връзка с констатирано огнище на
болестта антракс в землището на с. Еленово, община Попово, на което бяха представени
предприетите мерки от страна на ОДБХ – Търговище и РЗИ – Търговище за овладяване на
заболяването.
● На 19.11.2015 г. се проведе спешно заседание, свързано отново с констатиран
случай на болестта антракс в землището на с. Острец, община Търговище, на което бяха
докладвани

предприетите

действия

от

ОДБХ

–Търговище

и

РЗИ

–

Търговище

за

предотвратяване разпространението на болестта.
2.2.6. Комисия „Военни паметници”
С Решение на Министерски съвет № 449/03.07.2014 г. е създаден Национален комитет
за отбелязване на 100 години от Първата световна война. Във връзка с това на 28.01.2015 г.
Областния управител участва в заседанието на Националния комитет. Бе изготвен Календар
на честванията през 2015 г. и своевременно са изпратени в Министерство на отбраната
предложения с мероприятия за 2015 г. за включването им в Националния план на
честванията. Областна администрация актуализира Регистъра на военните паметници в
областта след като на 27.11.2015 г. тържествено бе открит паметник-мемориал в чест на
загиналите за България в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война в с.
Руец. Изпратен е 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 6 /шест/ мероприятия проведени на територията на Областта във
връзка с почитане паметта на загинали за свободата на България. Със заповед №
165/05.05.2015 г. на Областния управител е актуализиран състава на Областната комисия
„Военни паметници”.
През 2015 г. Комисия „Военни паметници” е провела 2 /две/ заседания.
2.2.7. Комисия по закона за политическа и гражданска реабилитация на
репресирани лица
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През изминалата 2015г. 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 две редовни заседания, на които са разгледани общо два броя искания еднократно
обезщетение по ЗПГРРЛ.
Към настоящият момент за изминалата година са издадени общо два броя протоколи от
заседанията на Комисията, в резултат на които са издадени и общо два броя 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.
2.2.8. Комисия по чл. 7 а от УПОА
С изменение в Устройствения

правилник на

областните администрации (ДВ,

бр.35/2011г., в сила от 03.05.2011г.) на областния управител се вмени задължение да
създаде със своя заповед комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани,
организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата
и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване,
както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на
територията на областта. Комисията е постоянно действащ орган, който подпомага областния
управител при работата с постъпилите в Областна администрация – Търговище предложения
и сигнали на гражданите, организациите и омбудсмана на Република България.
При осъществяване на дейността си Комисията се ръководи от основните принципи на
законност, истинност, равенство, самостоятелност и безпристрастност, независимост и
прозрачност.
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
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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 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.
През 2015 г. със Заповед № 84/11.03.2015 г. на Областния управител на Област
Търговище беше 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.
За периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. са постъпили в Областна администрация Търговище 109 сигнала, комисията е провела 20 заседания, като е разгледала 106 сигнала
2.3. Комитети
2.3.1. Комитети за наблюдение на оперативни програми
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Областният управител на област Търговище е представител на Регионалния съвет за
развитие на СИР в Комитетите за наблюдение на следните оперативни програми:
● ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.”
(закрит с ПМС №189/20.07.2015г.)
● ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г. и ОП „Инициатива за малки и
средни предприятия” 2014-2020г.
● ОП „Храни и/или основно материално подпомагане” 2014-2020г.
2.3.2. КН на ОПИК 2014-2020г. и ОПИМСП 2014-2020г.
● 27.01.2015г. – участие в писмена процедура за неприсъствено вземане на решения;
● 19.02.2015г. – участие в писмена процедура за неприсъствено вземане на решения;
● 11.06.2015г. – участие в Първото официално заседание на КН на ОПИК 2014-2020г.
На заседанието са приети промени във Вътрешните правила за работа, приети са методология
и критерии за подбор на операции по процедура "Подкрепа за иновации в предприятията",
направени са промени Индикативната годишна работна програма и други;
● 26.11.2015г. – участие на г-н Ст. Иванов – зам. областен управител в Първото
официално заседание на КН на ОПИК 2014-2020г. и ОПИМС 2014-2020г. На заседанието са
одобрени методология и критерии за подбор на операции по три процедури по ОПИК,
представена е новата ОП „Инициатива за МСП”, предоставена е информация относно процеса
по приключване на ОПРКБИ 2007-2013г. и други;
● 11.12.2015г. – участие в писмена процедура за неприсъствено вземане на решения.
2.3.3. КН на ОП „Храни и/или основно материално подпомагане” 2014-2020г.
● 15.12.2015г. – запознаване с предложения за изменения в програмата, направени от
ръководителя на Управляващия орган.
2.4.Асоциации
2.4.1. Асоциация по В и К

На 26.02.2015 г. е проведено Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище, на което са
приети:
● Възлагането на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите да бъде по реда на
чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите;
● Договорът по чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите да бъде
сключен с настоящия В и К оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище.
● Годишен отчет за дейността на Асоциацията за 2014 г.;
● Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията за 2014 г.;
● Бюджет на Асоциацията за 2015 г.
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На 28.08.2015 г е проведено извънредно Общо събрание на Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище,
на което е прието: препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище за 2016 г. да бъде 12 500 лв.
/дванадесет хиляди и петстотин лева/.
2.5. Работни групи
2.5.1. 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 № 1/05.01.2015г. 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 2015 г. работната група е провела 2 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.
III. 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 2015 г. бяха проверени общо 788 решения на общинските
съвети. По 8 протокола бяха отчетени като незаконосъобразни 9 решения. Същите бяха
върнати от Областният управител и преразгледани повторно от Общинските съвети.

Oбщински съвет

Брой върнати като

Брой преразгледани

Брой оспорени решения

незаконосъобразни

решения от ОбС

пред АС - Търговище

решения

Търговище

1

1

-

Попово

-

-

-

Омуртаг

6

6

-

Антоново

1

1

-

Опака

1

1

-

IV. АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРИТОРИАЛНИ ПРОМЕНИ И ИНДИВИДУАЛНИ
АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
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4.1. Административно-териториални промени
През

отчетния

период

е

образувана

една

преписка

за

извършване

на

административно – териториални промени, а именно:
В

изпълнение

благоустройството,

на

дадени

указания
с

на

писмо

Министъра
изх.

на

регионалното

№3-02-95/08.04.2015

развитие
г.,

и

Решение

№480/28/05.2015 г. на ОбС Антоново и предложение с изх. №04.02-11/09.06.2015 г. на
Областен управител на област Търговище на основание чл. 32, ал. 1 във връзка с чл. 19, ал.
2 и чл. 20 от ЗАТУРБ с Решение №599/06.08.2015 г. на МС беше закрито населено място - с.
Градинка, община Антоново.
4.2. Издадени индивидуални административни актове по ЗУТ
4.2.1.Във връзка с искане вх. №04.06-2/02.10.2014 г. от ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” на основание чл. 148,
ал. 1 и ал. 3, т. 1, във връзка с чл. 143, ал. 2 и чл. 150, ал. 6 от ЗУТ е издадено Разрешение за
строеж №001/05.01.2015 г. за обект: „Развитие на 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 територията на община Търговище и община
Омуртаг;
● Със Заповед №106/21.03.2015 г. на Областен управител на област Търговище, на
основание чл. 154, ал. 5 от ЗУТ са допуснати промени по време на строителството на строеж:
„Развитие на 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“, в допълнение на Разрешение за строеж №001/05.01.2015 г. на Областен управител
на област Търговище, състоящи се в промяна на трасето, а именно: „Изменение на трасето на
ОКЛ на Път I-4 в участъка Презвитер Козма – Омуртаг от км 207+962 до км 206+063“;
● Със Заповед №257/09.07.2015 г. на Областен управител на област Търговище,
на основание чл. 154, ал. 5 от ЗУТ са допуснати промени по време на строителството на
строеж: „Развитие на 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“, в допълнение на Разрешение за строеж №001/05.01.2015 г. на Областен
управител на област Търговище, състоящи се в промяна на трасето, а именно: „Изменение на
трасето на ОКЛ в участъка с. Лиляк – с. Пайдушко“;
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● Със Заповед №РД-19-1899/12.10.2015 г. на ДНСК – София е назначена ДПК за
строежа, последвана от Разрешение за ползване №СТ-05-1874/27.10.2015 г. на ДНСК –
София;
4.2.2.Със Заповед №339/30.09.2015 г. на Областен управител на област Търговище,
на основание чл. 154, ал. 5 от ЗУТ са допуснати промени по време на строителството на
строеж: „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“, в допълнение на Разрешение за строеж №001/13.12.2014 г.
на Областен управител на област Търговище, състоящи се в изграждане на нова кранова и
водомерна шахта, разположена на 1066м след началния участък на водопровода, след ПСПВ
„Ястребино“, в границите на

с. Ястребино с оглед технологичните решения и

изисквания относно автоматичното управление на водопреносната система и съвместяване
работата на изградената КИП и А на втория етап на обекта с тази на първия етап;
4.2.3.Със Заповед №312/01.09.2015 г. на Областен управител на област Търговище,
на основание чл. 32, ал. 1 от ЗА във връзка с чл. 193, ал. 4 от ЗУТ е учредено право на
прокарване на: „Напорен тръбопровод за отпадни води на „ЕнерСис“ АД до индустриален
колектор на ПСОВ – гр. Търговище” през поземлен имот държавна собственост, с
идентификатор 73626.504.247 по Кадастралната карта на гр. Търговище, одобрена със
Заповед №18-18/17.06.2005 г. на ИД на АГКК, с трайно предназначение – „Урбанизирана” и
начин на трайно ползване – „Ниско застрояване (до 10 м)”, находящ се в землището на гр.
Търговище, област Търговище, с дължина на трасето 21,5 м и площ на сервитута 30,1 кв. м.;
V. ОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

•

Управление на имоти – държавна собственост

Областният управител на Област с административен център Търговище в началото на
2015 г. е управлявал общо 16 (шестнадесет) държавни имота, от които 14 (четиринадесет)
частна и 2 (два) имота (части от тях) публична държавна собственост.
I. Имотите частна - държавна собственост са на териториите на общините Търговище и
Омуртаг, разпределени както следва:
1.1. В община Търговище – 13 (тринадесет) имота, от които два имота с промени в
отдаване/прекратяване под наем:
● С договор от 14.04.2015 г. за отдаване под наем, сключен между Областният
управител на област Търговище и Заместник областен управител е отдаден под наем
недвижим имот – частна държавна собственост (апартамент), част от ведомствения жилищен
фонд, находящ се в област Търговище, община Търговище, гр. Търговище, ул. „Трапезица”
№54, вход А, ет. 5.
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● Със споразумение от 01.07.2015 г. се прекратява Договор за отдаване под наем на
недвижим имот – държавна собственост от 17.02.2011 г., между Областен управител на
Област Търговище – наемодател и Служител по трудово правоотношение – наемател, предмет
на същият е недвижим

имот -

частна държавна собственост (апартамент), част от

ведомствения жилищен фонд, находящ се в област Търговище, община Търговище,

гр.

Търговище, ул. „Трапезица” №54, вход А, ет. 6.
1.2. В гр.Омуртаг – 1 (един) имот, представляващ прилежащ терен към застрояване,
собственост

на

търговско

дружество.

Имотът

не

натоварва

бюджета

на

Областна

администрация, защото собственикът на застрояването е данъчно задължено лице и за
терена, съгласно действащото законодателство
1.3. В гр. Попово, гр. Антоново и гр. Опака – няма имоти в управление на Областен
управител.
II. Имотите публична - държавна собственост са 2 (два) броя. Намират в

гр.

Търговище и представляват административни сгради.
2.1. Част от сграда, намираща се в гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа” №2.
Използва за нуждите на Областна администрация.
● С Решение №791 от 12 октомври 2015 г. на Министерски съвет безвъзмездно се
предоставя за управление част от имот – публична държавна собственост, на Българското
национално радио, намираща се в област Търговище, община Търговище, гр. Търговище, ул.
„Стефан

Караджа”

№2,

представляваща

самостоятелен

обект

с

идентификатор

73626.507.229.18.5.
● С писмо вх. №66-5652 от 15.12.2015 г. от Главният секретар на Министерство на
земеделието и храните, постъпи искане за иницииране на процедура за безвъзмездно
предоставяне право на управление на Министерство на земеделието и храните, за нуждите
на Областна дирекция „Земеделие” гр. Търговище, върху част от имот – публична държавна
собственост, (по реда на чл. 15, ал. 2 от ЗДС) представляващ самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 73626.507.229.18.1, и площ от 19,65 кв.м., разположен на

първи

(партерен) етаж в административна сграда, находяща се в гр. Търговище,

ул.

„Стефан Караджа” №2.
2.2. Част от имот, включващ земя и сгради, намиращ се в гр. Търговище на

ул.

"Христо Ботев" №1:
● С Решение №160 от 13 март 2015 г. на Министерски съвет и сключен договор на
14.04.2015 г., между Областният управител на област Търговище и Кмета на община
Търговище, се предоставя безвъзмездно за управление на община Търговище, имот публична държавна собственост, намиращ се в област Търговище, община Търговище,

гр.

Търговище, ул. „Христо Ботев”, представляващ едноетажна административна сграда с
идентификатор 73626.506.663.5.
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● С Решение №290 от 30 април 2015 г. на Министерски съвет безвъзмездно се
предоставя за управление част от имот – публична държавна собственост, на Сметната
палата на Република България, за нуждите на Изнесено работно място – гр. Търговище,
намираща се в област Търговище, община Търговище, гр. Търговище, ул. „Христо Ботев”,
представляваща самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73626.506.663.1.28.
● С Решение №745 от 24 септември 2015 г. на Министерски съвет безвъзмездно се
предоставя за управление част от имот – публична държавна собственост, на Държавен фонд
„Земеделие”, за нуждите на Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие” –
Търговище, намираща се в област Търговище, община Търговище, гр. Търговище,
„Христо

Ботев”,

представляваща

самостоятелен

обект

в

сграда

с

ул.

идентификатор

73626.506.663.1.15.
След предоставяне безвъзмездно за управление на частите от този имот в
управление на областния управител на област Търговище остава само земята (дворното
място) – имот с идентификатор 73626.506.663.
През месец ноември 2015 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 14 (четиринадесет) констативни протокола, от които в: община Търговище – 10
бр. и в гр.Омуртаг - 4 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 № 384 от 29 май 2015 г. на Министерски съвет, чл. 54 от
Закона за държавната собственост, във връзка с Решение № 246 по Протокол № 47 на
Общинския съвет на община Опака от 19 юни 2014 г., е предоставено безвъзмездно на
община Опака, област Търговище, правото на собственост върху имот - частна държавна
собственост, намиращ се в област Търговище, община Опака, с. Крепча, местността „Под
пещерите”, представляващ поземлен имот № 028004 по Картата на възстановената
собственост на землището на с. Крепча с площ 8 843 кв.м. и начин на трайно ползване
- скала, подробно описан в акт за частна държавна собственост № 4548 от

1

октомври 2014 г.
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2. С писмо с изх. № 94-509 от 03.07.2015 г. до Изпълнителния директор на Агенция за
приватизация и следприватизационен контрол е изпратена образувана преписка с подробна
информация за поземлен имот с идентификатор 73626.504.247 и построените в него четири
сгради, находящ се в гр. Търговище, за продажба по реда на чл. 44, ал. 1 от Закона за
държавната

собственост,

поради

заявен

инвеститорски

интерес.

До

31.12.2015

г.

процедурата по продажба на имота не е приключила.
Към 31.12.2015 г. в управление на Областен управител на Област с административен
център Търговище остават общо

също 16 (шестнадесет) държавни имота, от които 14

(четиринадесет) частна и 2 (два) имота (части от тях), 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 и благоустройството.
-

Общ брой съставени актове за държавна собственост – 33 (тридесет и три).

-

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 – 9 (девет).

•

Отписване на имоти – държавна собственост

От актовите книги за имотите държавна собственост са отписани 206 (двеста и шест)
имота, от които в полза на физически и юридически лица 51 (петдесет и един) имота и на
общини 155 (сто петдесет и пет) 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 836
(осемстотин тридесет и шест) броя удостоверения за наличие или липса на акт за държавна
собственост.
- Проверени актове за общинска собственост – 1085 (хиляда и осемдесет и пет) броя.
-

В отдел ДСУС се ползват два електронни продукта - Система за обслужване на

документите за Публична-частна държавна собственост и регистър, в който са попълнени
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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, и държавни институции са
издадени 363 заверени копия на документи, съхранявани в архива на отдел ДСУС.
- Изготвени са 6 оценителни протокола за наемна цена на имотите - държавна
собственост, определена на ползвателите във връзка с ДДС 20/14.12.2004 г. на МФ.
- След проверка на заявленията, подадени до Областния управител в регистъра за
изпълнение на Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, са издадени 7
/седем/ броя удостоверения за наличие или липса на претенции за възстановяване на
собствеността.
- 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 2015 г., на интернет страницата на Областна администрация Търговище са
публикувани над 140 прессъобщения, отразяващи дейността на Областния управител и
администрацията. Областния управител и зам.областните управители проведоха изнесени
приемни в четирите общини от областта – Попово, Омуртаг, Антоново и Опака. Основните
въпроси, по които посетителите потърсиха съдействие бяха свързани с трудово-правни
отношения, социални проблеми и такива, свързани с високата безработица и възможностите
за обучение и реализация на трудовия пазар на безработните лица. През 2015 година,
областният управител и неговите заместници са приемали и изслушвали граждани и
организации извън приемния ден.
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По инициатива на областния управител, в Търговище бе проведена среща относно
възможностите за финансиране на бизнес-проекти. Над 30 фирми от Търговище и региона
бяха запознати с първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
новата

ОП

„

Иновации

и

конкурентоспособност”

2014-2020

–

„Подобряване

на

производствения капацитет в МСП”.
През 2015 г. под патронажа на Областния управител в петте общини на областта
стартира кампанията „Опознай родния край“. Целта на кампанията

бе да стимулира

ученическия туризъм и здравословния начин на живот сред подрастващите, да поощри
децата и младежите да опознаят природните и културните забележителности на България.
За първа година, Областния съвет по условия на труд (ОСУТ) към Областния управител
на област Търговище организира конкурс за определяне на носители на годишните областни
награди по здравословни и безопасни условия на труд. Основна цел на инициативата бе да се
отличат примери за добри практики в областта на здравословните и безопасни условия на
труд в област Търговище.
През 2015 г, Областна администрация съвместно с ОД на МВР стартираха съвместна
инициатива за превенция на телефонните измами "ОТ ДОМ НА ДОМ". Кампанията беше
насочена най-вече към възрастните хора в региона, които и най-често са потърпевши от този
вид измама. За целта бяха отпечатани 3000 флаера с годишен календар и 200 плаката с
текст, призоваващ хората да не се доверяват на обаждания по телефона с искане за пари и да
не предават такива на непознати по никакъв предлог.
Под патронажа на Областния управител, през 2015 г. се проведе Регионален събор за
народно творчество „Търговище 2015”, в който взеха участие 47 певчески групи, танцови
състави и индивидуални изпълнители.
VІI. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Общия брой

извършени административни услуги от Областна администрация

Търговище през 2015 г. е 1955 бр. От тях 836 удостоверения за наличие или липса на акт за
държавна собственост на имот и 1001 справки по регистри и книги за имоти - частна и
публична държавна собственост, а общия брой преписки беше 2597. 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 периода 01.01.2015г. –
31.12.2015г. не са постъпвали жалби и сигнали, свързани с административното обслужване
осъществявано от администрацията.
В

указаният

административното

от

Министерски

обслужване

за

съвет
2015

г.

срок

беше

в

интернет

отчетено

състоянието

базираната

на

интегрирана

информационна система на държавната администрация.
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Периодично през 2015 година, беше актуализирана информацията за предоставяните
услуги

съобразно

утвърдения

Списък

на

унифицираните

наименования

на

административните услуги (наименования, процедури и образци), като в края на годината
подготвихме плавния преход на СУНАУ към ИИСДА.
За 2015 г. беше извършено проучване на удовлетвореността на потребители на
административни
Изготвения

услуги,

доклад

беше

предоставяни
публикуван

от

Областната

на

интернет

администрация

страницата

на

-

Търговище.

администрацията

http://www.tg.government.bg.
VII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА ИЗБОРИ
На 25.10.2015 г. се произведоха избори за общински съветници и кметове и
произвеждането на национален Референдум на 25.10.2015
На 01.11.2015 г. се произведоха

балотажи за кметове на общини и кметове на

кметства.
От съществено значение за организацията на изборите за общински съветници и
кметове и произвеждането на национален Референдум 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.
VIII. УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
„Стратегическото управление е науката и
изкуството да се намери бъдещото място на
организацията в заобикалящата я среда, което
ще й осигури непрекъснат успех и ще я предпазва от изненади.
Това е логически анализ, който показва как
организацията трябва да „мисли”, за да се
адаптира успешно към постоянно променящите
се външни и вътрешни условия.
(Игор Ансоф)
Дейността по управление на човешките ресурси в Областна администрация Търговище
през 2015 г. беше насочена към:
-съвременно, компетентно, прозрачно и ефективно управление на човешките
ресурси,

което

необходимите

създава

способни,

компетентности

и

отговорни,

потенциал

за

мотивирани
успешно

служители,

изпълнение

притежаващи
на

целите

на

администрацията.
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-откриване,

развиване

и

запазване

на

най-подходящите

хора

за

работа

в

администрацията в полза на обществения интерес и издигане престижа на държавната
служба.
През отчетния период Приложение №25 към чл.8, ал.2 от Устройственния правилник
на областните администрации приет с Постановление №121 на Министерски съвет от 2000г.
беше променено с Постановление №121 от 15.04.2015г.на Министерски съвет,

като

основната щатна численост на персонала от 30 (тридесет) щатни бройки се съкрати на 29
(двадесет и девет) щатни бройки. Тази оптимизация на персонала доведе и до промяна на
числения състав и на служителите в Извън щатната численост на персонала, до
преразпределение, функциите на длъжностите и максимално натоварване на звената в
администрацията.
В Областна администрация - област Търговище бяха спазени разпоредбите по
отношение възникване ( чрез конкурс), изменение (повишаване в държавна служба чрез
заемане на по–висока длъжност съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
и

Наредбата

за

прилагането

му

чрез

конкурентен

подбор)

и

прекратяване

на

правоотношенията.
Основната щатна численост на персонала в Областна администрация – Област
Търговище към 31.12.2015г. е 29 щатни бройки (заети щатни бройки).
По служебни правоотношения – 21 (двадесет и една) щ.бр.
По трудови правоотношения – 8 (седем) щ.бр.
От тях:
Политически кабинет - 3 (три) щ.бр., от които един Областен управител и двама
Заместник областни управители;
Висши ръководни служители - 3 (три) щ.бр., от които един Главен секретар и двама
Директор дирекции;
Експертни длъжности с контролни и/или аналитични функции–18 (осемнадесет)
щ.бр.;
Експертни длъжности със спомагателни функции -4 (четири) щ.бр.;
Технически длъжности – 1 (една) щ.бр.
Назначаване по служебно правоотношение:
По чл. 9, във връзка с чл.10, ал.1, при условията на чл.10д (след провеждане на
конкурс) от Закона за държавния служител -2 служители;
Изменение на служебното правоотношение:
Преназначаване на длъжност в същата администрация – по чл.82, ал.1 от Закона за
държавния служител – 6 служители
Повишаване в длъжност чрез конкурентен подбор - чл. 82, ал.3 от Закона за
държавния служител – 1 служител.
Прекратяване на служебното правоотношение :- 0 служители
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Назначаване по трудово правоотношение:
По чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда – 1 служители
По чл.111, във връзка с чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда – 2 служители;
Прекратяване на трудовото правоотношение :
По чл.325, ал.1, т.1 от КТ (по взаимно съгласие на страните, изразено писмено) - 2
служители;
По чл.328, ал.1, т.2 ( при съкращаване на щата) – 2 служители;
По чл.328, ал.1, т.10 ( при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж) – 1
служител;
По чл.328, ал.1, т.11 (с предизвестие при промяна на изискванията за изпълнение на
длъжността) – 1 служител;
По чл.325, ал.1, т.12 от КТ (поради определянето на длъжността за заемане от
държавен служител) – 1 служител;
Извън щатната численост на персонала също беше намалена през 2015г. от 9 (девет)
на 7 (седем) извън щатни бройки. Извънщатните бройки заети от лица по ПМС
№258/02.12.2005г. за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка
на органите на изпълнителната власт и юридическите лица с военновременни задачи бяха
съкратени и към 31.12.2015г извън щатни бройки (заети бройки) на Областна администрация
– Област Търговище са 7 (седем) съответно:
по ПМС №66/28.03.1996г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните
организации – 2 служители;
по 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;
През 2015 г. беше приключена конкурсна процедура от 2014г. при спазване на
Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители с назначение за заемане на
длъжност :Главен експерт „Геодезия, кадастър и стопански дейности” в дирекция „
Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” и беше проведена
процедура за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители при спазване
на

Наредбата

за

провеждане

на

конкурсите

за

държавни

служители

в

Областна

администрация – Търговище за длъжността:Старши експерт „Хуманитарни дейности,
международни отношения и проекти” в дирекция „ Административен контрол, регионално
развитие и държавна собственост”
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
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възнаграждението спрямо постиженията на служителя и определя неговите нужди от
развитие.
До 31.01.2016г. приключи заключителната среща за оценяване изпълнението на
служителите в администрацията, съгласно Наредбата за условията и реда за оценяване
изпълнението

на

служителите

в

държавната

администрация

за

периода

01.01.2015г.-31.12.2015г съответно:
Служители, които са получили окончателна годишна оценка на изпълнението на
длъжността

по реда

на

НУРОИСДА

общо 25,

от тях 20

служители по служебно

правоотношение и 5 служители по трудово правоотношение със съответните окончателни
годишни оценки
- „Изпълнението надвишава изискванията” – 12 служители
- „Изпълнението напълно отговаря на изискванията” – 11 служители
- „Изпълнението отговаря не напълно на изискванията” – 2 служители
Неоценени служители, поради липса на действително отработени най-малко 6 месеца
в периода на оценяване – 1 служител по служебно правоотношение;
Служители, които не се оценяват по реда на НУРОИСДА - 5 служители по трудово
правоотношение;
Повишени в държавна служба чрез последователно преминаване в по-висок ранг-7
държавни служители.
Оценяването е съобразено със законност, лоялност, честност, безпристрастност,
политическа неутралност, отговорност и отчетност са ценностите, които се оценяват. Те се
постигат чрез заложените цели и 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 през 2015г. в Областна администрация –
Област Търговище постигна устойчив успех на администрацията чрез подобряване на
изпълнението и развитие на служителите, споделяне на отговорности между ръководители и
подчинени, решаване на проблемите и добра комуникация.
Областна

администрация

–

Област

Търговище

постигна

устойчив

успех

на

администрацията дължащ се 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
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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 по-добро
представяне,

повишаване

на

мотивацията,

удовлетвореността

и

ангажираността

на

служителите.
IX. 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.
1. ПРИХОДИ
В приходната част от утвърдения бюджет за 2015 г. на Областна администрация –
Търговище бяха заложени 45 000 лв., в т.ч. 30 000 лв. - постъпления от продажба на
нефинансови активи, 1 000 лв. – приходи от собственост, 10 000 лв. – от държавни такси, 4
000 лв. – други приходи.
Реализираните приходи през годината са в размер на 15 049 лв. и бяха получени както
следва:


„приходи от наеми на имущество” – 1 642 лв.



„такси за административни и други услуги и дейности” – 14 149 лв.



„глоби, санкции, неустойки, наказ. лихви, обезщетения и начети” – 3 лв.



„внесен данък върху приходите от стопанска дейност” - (-)745 лв.

2. РАЗХОДИ
В бюджета за 2015 г., бяха заложени разходите за издръжка в размер на 109 000 лв.,
в администрацията бяха предприети необходимите действия и мерки за оптимизиране на
текущите разходите, с цел да не бъдат превишени отпуснатите в бюджета средства.
С оглед постигането на този резултат, беше завишен предварителният контрол с цел
прецизиране и ограничаване на разходите до разумен минимум. Със заповед на Областния
управител през 2015 г. бяха 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.
Реализираните разходи през отчетната 2015 г. са в размер на: 124 844 лв. по Дейност
«Областни администрации» и 1 636 лв. по Дейност «Отбранително-мобилизационна
подготовка, поддържане на запаси и мощности», които осигуриха успешно реализиране на
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приоритетите

на

администрацията,

качествено

и

ефективно

предоставяне

на

административни услуги на гражданите и бизнеса, и поддържането на коректни договорни
отношения с доставчиците на услуги.
X. СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ
ЗА 2014 г. В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТЪРГОВИЩЕ
Въз основа на попълнения въпросник за състоянието за финансовото управление и
контрол за 2015 г. 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 2015 г. са актуализирани „Разпределение на функциите и отговорностите между
звената и длъжностите”, и са предприети мерки за актуализирането им.
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 2015 г., са идентифициране най-важните рискове, които
застрашават постигането им. Отговорните служители са запознати със съществените рискове
на организацията, чрез предоставяне на риск-регистъра, включващ съществените рискове.
На 20.01.2016 г. е утвърден доклад от областния управител на област Търговище за
резултата

от

извършената

вътрешна

оценка

на

корупционния

риск

в

областна

администрация-Търговище за 2015 г.
3. Контролни дейности
През 2015 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
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публичния сектор, Указания за осъществяване на предварителен контрол и 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 2015 г. са извършени прегледи на стратегическите и оперативни цели на
организацията.
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;
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-

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;

-

Извършване на предварителен контрол за законосъобразност преди учредяване на
право на прокарване/преминаване по реда на Закона за устройство на територията
през държавни имоти

-

Провеждане на конкурс за назначаване на служители и преназначаване на служители.

В края на 2015 г. са утвърдени Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на
изпълнението на конкретните политики от областна администрация-област Търговище
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 2015 г.
са актуализирани всички вътрешни правила и процедури в съответствие с настъпилите
законодателни промени.
Области на финансовото управление и контрол, които се нуждаят от
развитие и подобрение през 2015 год.
-

Ежегодни цели на Областна администрация – Област Търговище за 2016 год.;

-

Подобрение и актуализация ще бъде извършвана през 2016 г. при всяка една
промяна на нормативната уредба.

Допълнителна част.
В Областна администрация – Област Търговище няма щатна бройка финансов
контрольор, към дата на изготвяне на доклада и подпълването на въпросника. Със заповед №
93/17.03.2015 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.
XI.

ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА

ПОДГОТОВКА,

СИГУРНОСТ

И

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЕТО
Основните задачи в дейността по отбранително-мобилизационната подготовка в
Област Търговище през 2015 г. бяха 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.
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През 2015 г. основните усилия бяха 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 довършване на

Военновременните планове и работа по ОМП през 2015 г.;
•

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 Търговище на Заявката 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 бяха предприети следните превантивни мерки за
предотвратяване на бедствия:
•

В

изпълнение

на

заповед

№

Р-64/12.03.2015

г.,

т.

3,

т.

5

и

т.6

на

Министър-председателя се извършиха две проверки от назначената със заповед №
136/06.04.2015 г. на Областния управител междуведомствената комисия на потенциално
опасните водни обекти. В резултат от проверките бяха изготвени два доклада към 30.06.2015
г. и 23.11.2015 г. Докладите бяха изпратени на хартиен и магнитен носител на Министър на
вътрешните работи.
•

В изпълнение на заповед № Р – 226/04.11.2015 г. на Министър-председателя на

Република България са извършени следните дейности:
І. Изготвена и изпратена е заповед № 376/02.11.2015 на Областният управител на
област Търговище до Кметовете на общини относно предприемане на превантивни мерки с
цел

намаляване

на

последствията

за

населението

и

осигуряване

на

ефективно

функциониране на инфраструктурата в Област Търговище при усложнена зимна обстановка
през зимния сезон 2015 – 2016 г.
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ІІ. Актуализирани са съставите на Областния и Общинските щабове за изпълнение на
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 беше издадена заповед № 190/27.05.2015 г. на Областния управител за
провеждане на тренировка със задействане на „Системата

за ранно предупреждение и

оповестяване на населението”.
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РАЗДЕЛ II:
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 2014 -2018 г., Стратегическия план за дейността на Областна
администрация Търговище за периода 2014 – 2015 г. са утвърдени ежегодни цели на
администрацията за 2015 г.
АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ
ПРЕЗ 2015 г.
От поставените общо 11 (тринадесет) цели за 2015 г., 10 (десет) са напълно
постигнати (100%).
Таблица 1.
Степен на постигане на заложените
за 2015 г. цели.

8% 0%

През
Напълно
постигнати
Зад оволително
постигнати
Незад оволителн
о постигнати

2015

проведените

г.

са

заседания

на

съветите и комисиите към областния
управител, чиято основна роля е
свързана

с

осъществяване

на

държавната политика и осигуряване
92%

на

съответствие

между

националните и местни интереси, чрез диалог с териториалните звена на изпълнителната
власт, местните органи на управление и гражданските организации.
През изминалата година са проверени 788 решения за законосъобразност на
Общинските съвети в област Търговище, с 33 /тридесет и три / броя повече от 2015 г.
Таблица 2.
Брой проверени за законосъобразност решения на ОбС ( 2010-2015 г. )
1000
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През 2015 г. се увеличил 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 – 2015 г.)
600
549
501

500

501

400

330
300

206

200
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114
92
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32
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2011 г.
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19

0
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Брой актувани имоти -държавна собственост
Брой отписани имоти

През 2015 г. в Областна администрация са постъпили и са разгледани 109 сигнала,
жалби и др. по реда на АПК, с 51 (петдесет и една) повече от 2015 г.
Заключение: В заключение ще подчертаем, че Областна администрация - Област
Търговище е направила своите анализи на работата през изминалата година. И през 2015 г.
при изпълнение на функциите си Областна администрация е съблюдавала и спазвала
мерките и приоритетите на правителството при реализирането на секторните политики в
различните области и сфери на работа и през настоящата 2016 г. ще продължи да го прави.
В условията на строга финансова дисциплина и намален бюджет през 2015 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
26.02.2016 г.
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