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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Цели на администрацията за 2013 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТЪРГОВИЩЕ
1

2

3

4

5

Дейности

Срок
/месец
през
2013г./

Цели за 2013 г.

Стратегически
цели

Стратегическ
и документ

1. Подготовка на
стратегически
документи за
следващия
програмен период
след 2013г.

Засилване на
стратегическия
подход за
развитие на
област
Търговище

Национална
стратегия за
регионално
развитие на
Република
България 2012 2022г.

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

Създаване на
благоприятни
условия за
пълноценното
личностно
развитие на
младежите хора
в България

Национална
стратегия за
младежта
2012-2020

Разработване,
съгласуване и
приемане на
„Областна
стратегия за
развитие на
област
Търговище за
периода 20142020г.”
1.Разработване
на Областен план
за младежта за
2013г.

3. Ефективна

Развитие и

АДИ на

2. Изготвяне на
Отчет по Плана
за действие на
Националната
стратегия
(за 2012г.)
Организиране и

VІ

ІІ

VІІ -ХІІ
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Очакван
резултат
Съгласувана от
РСР СИР и приета
от ОблСР
„Областна
стратегия за
развитие на
област
Търговище за
периода 20142020г.”
1. Разработен и
утвърден от
Областния
управител
Областен план за
младежта за
2013г.
2. Изготвен Отчет
по Плана за
действие на
Националната
стратегия
(за 2012г.)
Проведено

7
Индикатор за
изпълнение
Индикатор
за текущо
състояние
0

Индикатор
за целево
състояние
1

0

1

0

1

0

1

1

организация на
дейността на
Регионалния съвет
за развитие на
Североизточния
район за
изпълнение на
неговите функции
съгласно Закона
за регионалното
развитие (ЗРР)

прилагане на
подходи и
механизми за
управление на
регионалното
развитие,
основани на
принципа на
партньорство.

Регионалния
план за
развитие на
СИР (20112013)

провеждане на
заседание на РСР
СИР

4. Подобряване
взаимодействието
между държавата,
местните власти и
структурите на
гражданското
общество в
област Търговище
за изпълнение
политиката за
интеграция на
етническите
малцинства
5. Подобряване
координацията
между
институциите за
изпълнение на
Областната
стратегия за
развитие на
социалните услуги
2011-2015г.

Намаляване на
бедността и
интеграция на
етническите
малцинства в
Република
България

Национална
стратегия за
интеграция на
ромите в
Република
България
2012-2020 г.

Разработване на
Стратегия за
интеграция на
ромите в област
Търговище 20122020 и Планове
за действие на
общините

ІІ - ІІІ

Приета Областна
стратегия за
интеграция на
ромите в област
Търговище 20122020 от ОССЕИВ

0

1

1. Превенция
на бедността и
социалното
изключване на
уязвими групи

1.Стратегия за
развитие на
социалните
услуги в
област
Търговище
2011-2015г.

1. Консултации с
общините от
област
Търговище за
планиране на
услуги за 2014 г.
по
Координационния
механизъм за
взаимодействие,
приет от ОССВП

ІІІ - ІV

1. Подобрено
взаимодействие
между
заинтересованите
страни при
планиране,
промяна на вида/
капацитета и
закриване на
социални услуги

0

5

І - ХІІ

3

2. Провеждане на

2. Подобрено
взаимодействие

1

2.Национална

2.Деинституцио
нализация на

заседание на РСР
СИР в област
Търговище

2

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

децата и
осигуряване на
подкрепяща
грижа за деца и
семейства в
риск

стратегия
„Визия за
деинституцион
ализация на
децата в
Република
България”

разширени
заседания и
работни срещи
между
заинтересованите
страни по проект
„Посокасемейство” за
закриване на
ДМСГД
Търговище

1.Увеличаване
на заетостта
чрез
устройване на
работа на
безработни
лица.

НПДЗ
2013г.

1. Реализация на
Проект на
Областна
администрация
„Подкрепа за
заетост” по ОП
РЧР

2. Повишаване
качеството на
работната сила
чрез
придобиване на
нова
квалификация,
повишаване на
квалификацият
а и уменията на

2. Реализация на
проект
„Регионална
програма за
заетост в
Областна
администрация
Търговище 2013”

между
заинтересованите
страни при
закриване на
ДМСГД
Търговище и
осигуряване на
услуги за
реинтеграция и
превенция на
изоставянето
І-Х

1.Осигурена
заетост на 64
безработни лица
от община
Търговище

0

64

2. Проведено
обучение на
наетите лица по
Ключова
компетентост 5
„Умения за
учене” и
обучения на
работното място

0

64

1.Осигурена
заетост на 2
безработни лица
от община
Търговище

0

2

3

7. Продължаване
на диалога с
институциите и
гражданските
организации

заетите и
безработните.
Изпълнение на
политиката за
диалог,
откритост и
прозрачност

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България

Организиране и
провеждане на
заседания на
съветите и
комисиите към
Областния
управител

І - ХІІ

Проведени
заседания на
съвети и комисии
към Областния
управител през
2013г.

0

20

Организиране и
провеждане на
срещи,
изпращане на
информация,
справки и т.н.,
касаещи
организацията
на кампанията в
област
Търговище.
Активно
включване на
екипа на
Областната
управа в
националното
почистване на
20.04.2013г.
Организационнотехническа
подготовка на за
провеждането на
Референдума на
27.01.2013 г.

ІV

Успешно
реализиране на
кампанията „Да
изчистим
България за един
ден” в област
Търговище

0

1

I - II

Нормално
протичане на
изборния процес.

0

1

8. Координиране
успешното
реализиране на
кампанията „Да
изчистим
България за един
ден” в област
Търговище

Подобряване
качеството на
инфраструктура
та и целево
опазване на
околната среда
с оглед
осигуряване на
устойчивост в
областното
развитие

АДИ на
Областната
стратегия за
развитие на
област
Търговище 2011
-2013г.

9. Осигуряване
нормалното
произвеждане на
Референдума на
27.01.2013 г.

Условията,
организация и
ред за пряко
участие на
гражданите на
Република
България при
осъществяване
на държавната

Програма
"Избори” от
бюджета на
Министерски
съвет
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и местната
власт.

10. Осигуряване
нормалното
произвеждане на
избори за народни
представители
11. Превенция и
противодействие
на корупцията.

Упражняване
на избирателно
право.
Упражняване
на избирателно
право.

Противодействи
е на
корупцията по
високите етажи
на властта.
Ограничаване и
недопускане на
корупционни
практики.

Програма
"Избори” от
бюджета на
Министерски
съвет
Програма на
Правителството
на
европейското
развитие на
България 2009г.
– 2013г.
Интегрирана
стратегия за
превенция и
противодействи
е на корупцията
и
организираната
престъпност,
приета с
протокол на МС
от 18.11.2009г.
План за
действие за
превенция и
противодействи
е на
корупцията,
приета от
Комисията за

Организационнотехническа
подготовка на
избор на
народни
представители.
Организиране и
провеждане на
заседания на
ООСППК;

IV – VII

Нормално
протичане на
изборния процес.

0

1

І – ХІІ

Превенция на
корупционни
практики и
повишаване
доверието в
институцията.

0

2

Разработване на
Програма за
дейността на
ООСППК през
2013г.;

ІV

0

1

Разработване на
Отчетен доклад
за дейността на
ООСППК за
2012г.;

ІV

0

1

І - ХІІ

0

1

Актуализиране
при настъпили
промени в
нормативната
уредба,
засягащи:
Етичния кодекс
и Вътрешните
правила за

5

превенция и
противодействи
е на корупцията
към МС.

възлагане на
обществени
поръчки по ЗОП
за реда за
планиране и
организация на
провеждането на
процедурите и
за контрол на
изпълнението на
сключените
договори за
обществени
поръчки, с оглед
гарантиране
ограничаването
на корупционни
практики при
провеждане на
процедури;
Запознаване на
служителите в
администрацията
с Процедурите
за докладване за
което да
подписват
декларации.

12. Ефективно и
ефикасно
финансово
управление в
Областна
администрация
Търговище .

Повишаване
качеството на
публичните
финанси.

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България

Строга и ясна
отчетност,
постоянен
контрол
на разходите;

- ХІІ

І - ХІІ

Добро финансово
управление,
максимално
оползотворяване
на ресурсите и
организиране на
дейностите за
постигане на
целите на
администрацията.

0

100 %
подписани
деклараци
и

0

100 %
изготвени
в срок
финансови отчети
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Актуализиране и
разширяване
обхвата на
СФУК, при
изменения на
нормативната
уредба.

13. Отбранително
мобилизационна
подготовка,
поддържане на
запаси и
мощности.

Поддържане на
елементите на
военно
временната
система в
готовност за
използване при
кризисни
ситуации от
военен
характер.

Стратегия за
национална
сигурност на
Република
България

Организиране
на областния
съвет по
сигурност;

Актуализиране на
плана за
привеждане на
област
Търговище за
работа във
военно време.

І-ХІІ

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

Оптимизиране на
ресурсите за
постигане на
необходимият
резултат при
изпълнение на
видовете
дейности.

0

100 %
актуализа
ция,
съгласно
настъпващите
промени
на
нормативната
уредба
през
2012г.

0

2

0

1

0

1
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14. Ефективно
управление на
човешките
ресурси.

Качествено
управление на
човешките
ресурси
и укрепване на
административн
ия капацитет.

Стратегия за
управление на
човешките
ресурси в
държавната
администрация
Стратегически
план за
дейността на
областната
администрация
2010 – 2013 г.

15. Подобряване
на достъпа до
информация.

Изпълнение на
политиката за
диалог,
откритост и
прозрачност.

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България
Стратегически
план за
дейността на
Областна
администрация
– Търговище за
периода 2010 –
2013 година.

Повишаване
квалификацията
на служителите
за подобряване
на тяхната
ефикасност и
ефективност на
работа чрез
обучения;

При настъполи
промени
разработване на
вътрешни
правила за
разпределение
на функциите и
отговорностите
на служителите
в
администрацията
Актуализиране
на секция
„Достъп
до информация”
в съответствие
със ЗДОИ на
интернет
страницата на
администрацията
;
Актуализиране
при настъпили
промени в ЗДОИ,
засягащи
Процедурата за
предоставяне на

І -ХІІ

Повишени
знания и умения.

0

5

Усъвършенстване
на организация
на работата
между звената.

0

1

І – ХІІ

0

1

І – ХІІ

0

100 %
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достъп до
обществена
информация в
Областна
администрация Търговище;
Изготвяне на
годишен отчет за
постъпилите
заявления за
достъп до
обществена
информация;

16. Подобряване
качеството на
административноправното
обслужване и
документационна
та дейност.

Непрекъснато
усъвършенства
не на
административн
ото обслужване
и подобряване
ефективността
от
прилагането на
ЗПГРРЛ.

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България
Концепция за
подобряване на
административн
ото обслужване
в контекста на
принципа „едно
гише”
Стратегически
план за
дейността на
областната

Публикуване на
необходимата по
ЗДОИ
информация.
Актуализиране
при настъпили
промени на ВП
за
административно
обслужване;

Актуализиране
при настъпили
промени на
Хартата на
клиента;

І – II

І- ХІІ

І-ХІІ

Качествено и
модерно
административно
–правно
обслужване,
основано на
принципите на
законосъобразност,
прилагащо
добрите
европейски
практики.

0

1

0

100 %

0

1

0

1

9

администрация
2010-2013 г.

Извършване на
проучване
относно
удовлетвореност
та на
потребителите;

І-ХІІ

0

1

Изготвяне на
доклад за
резултатите от
проучването;

ІІІ

0

1

Изготвяне на
вътрешни
правила за
прилагане на
Номенклатура на
делата със
срокове на
съхранение на
Областна
администрация
Търговище;

І-II

0

1

Ефективно
прилагане на
Закона за
политическа и
гражданска
реабилитация на
репресирани
лица в т.ч:

0

всички
искания

Водене на
регистър за
постъпили
искания;

0

Всички
искания

10

Провеждане на
заседания на
комисията за
разглеждане на
искания по
ЗПГРРЛ.

0
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Имена и длъжности на попълващите:
Тодорка Танева
Главен секретар
инж. Йоан Пеев
Директор дирекция АПОФУС

Зорница Милушева
Директор дирекция АКРРДС
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