
УТВЪРДИЛ:

Колона 

№
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Стратегически 

документ/и
Стратегическа цел

Индикатор от 

стратегическия 

документ

Текуща стойност 

(в началото на 

2023 г.)

Целева 

стойност (в 

края на 2023 

г.)

Индикативен 

размер, лв.      

Източник на 

финансиран

е

Обмен на документи 

посредством Средата 

за електронен обмен 

на съобщения.

Реален участник в Средата за 

електронен обмен на 

съобщения. Брой обменени е- 

документи посредством СЕОС.

0 бр. 350 бр. 0 държавен 

бюджет

Разработване на 

технологични карти 

със съкратен път на 

движение на 

документите.

Дирекция

АПОФУС

Дирекция 

АКРРДС

Предоставяне на 

електронни услуги 

чрез Единен модел

за заявяване, 

заплащане и 

предоставяне на ЕУ.

Брой Предоставени на е-

услуги чрез Единния портал 

посредством Системата за 

сигурно е-връчване.

0 бр. 5 бр. 0 държавен 

бюджет

Участие в 

разработването на 

вътрешни 

електронни услуги.

Дирекция

АПОФУС

Дирекция 

АКРРДС

Предоставяне на най-

често търсените от 

областна 

администрация 

услуги чрез 

използване на 

модела „комплексно 

административно 

обслужване“ 

съвместно с 

общините на 

територията на 

областта.

Служебно събрани документи 

и информация. Създаване на 

регламент за взаимодействие  

между областна 

администрация и общините на 

територията на областта при 

предоставяне на

услуги, публичност на 

инициативата и създадените 

възможности за предоставяне 

на административни услуги. 

Брой предоставени 

административни услуги чрез 

КАО.

0 бр. 1 бр. 1000 държавен и 

общински 

бюджет

Създаване на 

регламент за 

взаимодействие  

между областна 

администрация и 

общините на 

територията на 

областта при 

предоставяне на

услуги, публичност 

на инициативата и 

създадените 

възможности за 

предоставяне на 

административни 

услуги.

Дирекция

АПОФУС

Дирекция 

АКРРДС

Ежегодни цели на администрацията за 2023 г. 

Наименование на администрацията: Областна администрация-област Търговище

Връзка на ежегодната цел със стратегически документи 

Отговорно 

звено

Планирани 

дейности за 

постигане на 

ежегодната цел

Стойности на индикатора за 

изпълнение на ежегодната цел

Ежегодна цел

Индикатор за изпълнение 

на ежегодната цел 

(очакван резултат) 

Необходимо финансиране

                         СТАНИМИР ПАРАШКЕВОВ /п/

                    Областен управител на област Търговище

Ред 

№

Намаляване на 

административната 

тежест, 

подобряване на 

административното 

обслужване, 

развитие на е-

управление.

Актуализирана 

стратегия

за развитие на 

електронното 

управление

в Република 

България 2019 – 

2023 г.

Намаляване на 

администра

тивната тежест пред 

бизнеса и 

гражданите и 

развитие на 

електронно 

управление.
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Поддържане на 

актуална 

информация за 

предоставяните от 

администрацията 

услуги, оповестена 

на интернет 

страницата на 

областна 

администрация и в 

Регистъра на 

услугите.

Актуална и оповестена 

информация за 

предоставяните в електронен 

вид услуги.

0 бр. 24 бр. услуги 0 държавен 

бюджет

Актуална 

информация за 

административни 

услуги в областна 

администрация, 

достъпни за 

потребителите

Дирекция

АПОФУС

Дирекция 

АКРРДС

Получаване на 

обратна връзка от 

потребителите за 

тяхната 

удовлетвореност от 

качеството на 

административното 

обслужване.

Комисия за проучване 

удовлетвореност

от административно 

обслужване- Брой заседания; 

протоколи от проведени 

заседания;

Анализ на ефективността от 

извършени картови 

плащания;

Доклад за административно 

обслужване, оповестен на 

интернет страницата на 

администрацията.

0 бр.

0 бр.

0 бр.

0 бр.

1 бр.

1 бр.

1 бр.

1 бр.

0 държавен 

бюджет

Анализ на 

информация от 

форми за обратна 

връзка, 

предприемане на 

коригиращи 

действия при 

необходимост

Дирекция

АПОФУС

Дирекция 

АКРРДС

Прозрачност в 

дейността на 

администрацията и 

улесняване на 

достъпа до 

обществена 

информация.

брой актуализации на 

информацията на интернет 

страницата;

Актуализирана информация в 

поддържаните от 

администрацията регистри и 

бази данни на Портала за 

отворени данни.

0 броя

0 бр.

20 броя 

5 бр. регистри

0 държавен 

бюджет

Публичност и 

прозрачност на 

дейността и 

улесняване на 

достъпа до 

обществена 

информация, чрез 

публикуване на 

интернет  

Публикувана 

информация в 

поддържаните от 

администрацията 

регистри и бази 

данни на Портала за 

отворени данни.

Дирекция

АПОФУС

Дирекция 

АКРРДС

Повишаване 

удовлетвореността 

на потребителите 

на 

административни 

услуги.

НАЦИОНАЛНА 

ПРОГРАМА ЦИФРОВА 

БЪЛГАРИЯ 2025 

Подобряване на 

публичната среда 

чрез политика на 

прозрачност и диалог 

с представители на 

граждански 

организации Открито 

и отговорно 

управление.
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Оказване на правна 

помощ за 

законосъобразното 

осъществяване на 

правомощията на 

Областен управител  

и осигуряване на 

ефективна защита на 

интересите на 

държавата при 

заведени съдебни 

спорове.

Образувани съдебни 

производства 

Брой приключили дела в 

полза на държавата или 

Областен управител.

Актуализирана база данни за 

образуваните съдебни 

производства

Оповестен Доклад за 

осъществено процесуално 

представителство. 

0 бр.

0 бр.

0 бр.

0 бр.

3 бр.

2 бр.

1 бр.

1 бр.

0 държавен 

бюджет

Ефективна защита 

на държавата/ 

областен управител 

по образувани 

съдебни дела. 

Информация за 

осъществено 

процесуално 

представителство 

през 2023 г., 

оповестена на 

интернет страницата 

на администрацията. 

Да се разпишат 

конкретните 

дейности предвид 

посочените 

индикатори в колона 

5.

Дирекция

АПОФУС

Дирекция 

АКРРДС

3 Провеждане на 

последователна и 

прозрачна 

политика за 

повишаване 

ефективността на 

публичните 

разходи, 

осигуряване на 

добро финансово 

управление и 

контрол на 

публичните 

средства и активи.

Тригодишна 

бюджетна прогноза

Стабилна финансова 

система като 

предпоставка за 

устойчиво 

икономическо 

развитие и 

поддържане на 

атрактивна 

инвестиционна 

среда.

Повишаване 

ефективността на 

управление на 

публичните разходи 

и  осигуряване на 

добро финансово 

управление и 

надеждни системи за 

контрол на 

публичните 

средства.

Брой отчети за касово 

изпълнение и финансови 

отчети.

Анализ на изпълнението на 

бюджета на администрацията.

Въпросник и доклад за 

състоянието на СФУК.

Оценка на риска и 

мониторинг на процеса по 

управление на риска 

Мониторинг на СФУК.

Осъществен предварителен 

контрол преди поемане на 

задължения за извършване на 

разход/постъпва

не на приход 

Извършена годишна 

инвентаризация на активи на 

Областна администрация-

Търговище.

0 бр.

0 бр.

0 бр.

0 бр.

0 %

0 бр.

17 бр.

1 бр.

2 бр.

1 бр. 

100 %

1 бр.

0 държавен 

бюджет

Периодично 

наблюдение на 

изпълнението на 

бюджета по 

параграфи, 

подпараграфи, 

политики и 

програми. 

Финансова 

обоснованост и 

законосъобразност 

на управленските 

решения - Да се 

разпишат 

конкретните 

дейности предвид 

посочените 

индикатори в колона 

5.

Главен секретар  

Дирекция

АПОФУС

Дирекция 

АКРРДС

4 Ефективност при 

провеждане на 

секторната 

политика, свързана 

с изпълнение на 

мерките за 

енергийна 

ефективност в 

публичния сграден 

фонд

СТРАТЕГИЯ ЗА 

УСТОЙЧИВО 

ЕНЕРГИЙНО

РАЗВИТИЕ НА 

РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ

ДО 2030 ГОДИНА С 

ХОРИЗОНТ

ДО 2050 ГОДИНА; 

Националния план за 

действие по 

енергийна 

ефективност 2014-

2020 г.

Подобряване на 

енергийните 

характеристики

на отопляваните 

и/или охлаждани 

сгради – държавна

собственост, 

използвани от 

държавната 

администрация. 

1.Клас на 

енергопотребление 

на сградата на ОА 

Търговище 

2.Спестяване на 

първична енергия   

1. Клас "В" на 

енергопотребление                

2. Постигане на минимум 30% 

спестяване на първична 

енергия 

1. Клас "С"           

2. Средна стойност 

на първичната 

енергия за 

периода от 2020-

2022 г.

1. Клас "В"                 

2. Минимум 30% 

по-малко 

първична 

енергия от 

средната 

стойност на 

първичната 

енергия за 

периода от 2020-

2022 г.

1 000 000 лв. ПВУ и 

държавен 

бюджет

Енергийно 

обследване на 

сградата на ОА и 

кандидатстване за 

предоставяне на 

средства по 

процедура BG-RRP-

4.020 от ПВУ

Дирекция

АПОФУС

Дирекция 

АКРРДС

Повишаване 

удовлетвореността 

на потребителите 

на 

административни 

услуги.

НАЦИОНАЛНА 

ПРОГРАМА ЦИФРОВА 

БЪЛГАРИЯ 2025 

Подобряване на 

публичната среда 

чрез политика на 

прозрачност и диалог 

с представители на 

граждански 

организации Открито 

и отговорно 

управление.
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Поддържане на 

готовността и 

способността на 

свързочно-

оповестителните 

средства

Проведени  тренировки 0 бр. 14 бр. 0 държавен 

бюджет

Подобряване 

комуникацията

чрез системата за 

ранно оповестяване 

Изграждане на GIS 

система за 

оповестяване и 

изграждане на 

връзки между 

областна 

администрация и 

общините на 

територията на 

област Търговище.

Дирекция 

АПОФУС

Подобряване на 

превантивната 

дейност и 

готовността за 

реагиране при 

бедствия

Регистър на язовирите на 

територията на област 

Търговище; съдържащ 

проверки на техническо 

състояние на язовири за 

2023г.;

класификация на язовирите 

Утвърден Областен план за 

защита при бедствия изготвен 

в съответствие с 

Националната програма за 

намаляване на риска от 

бедствия 

2021 – 2025 г.

База данни от проверки от 

Междуведомствена комисия

Програма за планово 

почистване на речни 

участъци 2023-2024 за 

обезпечаване на нормална 

проводимост на речните 

легла в извън урбанизирани 

територии с оглед 

недопускане на щети

0 бр.

0 бр.

0 бр.

0 бр. 

1 бр.

1 бр.

1 бр.

1 бр.

0 държавен 

бюджет

Областен план за 

защита при 

бедствия, изготвен в 

съответствие с 

указанията на 

Съвета за 

намаляване на риска 

от бедствия към МС, 

издадени 

по Националната 

програма за 

намаляване на риска 

от бедствия 2021 – 

2025 г.

Извършване на 

проверки на 

проводимостта на 

речните легла извън 

урбанизираните 

територии по 

Националната 

програма за 

намаляване на риска 

от бедствия 2021 – 

Дирекция

АПОФУС

Дирекция 

АКРРДС

Организиране и 

провеждане на 

заседания на 

Областния съвет за 

намаляване риска от 

бедствия

Доклад за създадена 

организация за обезпечаване 

на зимна готовност в Област 

Търговище през 2023г.

0 бр. 1 бр. държавен 

бюджет

Готовност за 

действие при 

усложнена зимна 

обстановка в Област 

Търговище. 

Заседания и 

снабдяване на 

общините и ОПУ с 

необходимите 

инертни материали и 

химически вещества.

Дирекция 

АПОФУС

6 Подобряване на 

координацията и 

взаимодействието 

между 

компетентните 

институции, 

работещи по 

противодействие на 

корупцията.

Национална 

стратегия за 

превенция и 

противодействие на 

корупцията (2021 - 

2027 г.); Национален 

план за 

противодействие на 

тероризма.

Противодействие на 

тероризма, 

организираната 

престъпност и 

корупцията и 

създаване на нов ред 

за преследване на 

корупцията и 

противодействие на 

престъпността.

Изпълнение на 

нормативни 

задължения по 

ЗПКОНПИ. 

Публичен регистър на 

подадените декларации по 

ЗПКОНПИ, оповестен на 

интернет страницата на 

областна администрация

Доклад /доклади на 

комисията, сформирана по 

ЗПКОНПИ.

0 бр.

0 бр.

1 бр.

1 бр.

0 държавен 

бюджет

Създаване на 

организация за 

подаване и проверка 

на декларации за 

имущество и 

интереси.

Дирекция 

АПОФУС

Ефективна защита на 

населението от 

бедствия и аварии

5 Подобряване 

комуникацията

чрез системата за 

ранно 

оповестяване 

Изграждане на GIS 

система за 

оповестяване и 

изграждане на 

връзки между 

областна 

администрация и 

общините на 

територията на 

област Търговище.

Националната 

програма за 

намаляване на риска 

от бедствия 2021 – 

2025 г.



7 Осигуряване на 

прозрачност в 

дейността на 

администрацията с 

осигуряване на 

достъп до 

обществена 

информация,  както 

и с повторното 

използване на 

информация от 

обществения 

сектор.

Вътрешни правила за 

предоставяне на 

достъп до 

обществена 

информация в 

Областна 

администрация-

търговище.

Предоставяне на 

открит достъп до 

публични данни.

Осигуряване на 

достъп до 

обществена 

информация, както и 

с повторното 

използване на 

информация от 

обществения сектор.

Брой постъпили заявления за 

достъп до обществена 

информация в Областна 

администрация гр. Търговище

0 бр. 5 бр. 0 държавен 

бюджет

Публикуване на 

доклад/отчет за 

постъпилите 

заявления за достъп 

до обществена 

информация.

Дирекция

АПОФУС

Дирекция 

АКРРДС

8 Ефективност при 

провеждане на 

секторната 

политика, свързана 

с осигуряване на 

заетост на областно 

ниво.

Национален план за 

действие по 

заетостта Стратегия 

по заетостта на РБ 

2021-2030 г.

1.1.  Повишаване 

предлагането на 

работна ръка и 

подобряване на 

достъпа до заетост, 

умения и 

компетентности.       

1.2.  Насърчаване на 

равните възможности 

за всички, 

социалното 

приобщаване и 

борбата с бедността.

1.1. Осигурена 

заетост на 

безработни лица с 

трайни увреждания, 

неактивните,неравно

поставените групи 

на пазара на труда, 

рано напусналите 

системата на 

образованието.            

1.2. Организирано 

проучване сред 

работодателите и 

анализ относно 

потребностите от 

работна сила.

1.1. Брой лица назначени по 

Регионална програма за 

заетост, старт в кариерата и 

др.                             1.2. 

Осъществено проучване за 

потребността на 

работодателите от работна 

сила и постигнато 

съответствие с държавния 

план-прием.

0 бр.                                                                                                                                   

0 бр.  

5 бр.                          

2 бр.

0 Агенция по 

заетостта

Кандидатстване по 

програмите за 

заетост от НПДЗ. 

Провеждане на 

проучване сред 

работодателите и 

анализ относно 

потребностите от 

работна сила.

Дирекция 

АКРРДС

9 Подобряване на 

взаимодействието 

между 

институциите за 

предотврътяване 

на корупционни 

прояви.Последоват

елност,  

систематичност и 

приемственост при 

провеждане на 

държавната 

политика в  

областта на 

превенцията и 

противодействието 

на корупцията.

Национална 

стратегия за 

превенция и 

противодействие на 

корупцията 2021 - 

2027 г.

1. Недопускане на 

корупционни 

практики.              2. 

Укрепване на 

капацитета и 

повишаване на 

прозрачността в 

работата  

администрацията.

1.Анонимно 

анкетиране на 

служителите относно 

субективните 

индикатори, които 

могат да доведат до 

корупционен риск.  

2.  Публикуване/ не 

публикуване на 

информация. 

1. Извършване на ежегодна 

вътрешна оценка на корупция 

риск в Областна 

администрация Търговище. 

Брой анонимни анкети, 

попълнени от служители, 

относно субективните 

индикатори, които могат да 

доведат до корупционен риск.             

2.Разработване и 

публикуване на програмата 

за дейността на ООСППК през 

2023 г. и отчетния доклад за 

дейността на ООСППК за 2022 

г.                 

1. 0 бр.                                

2. Информация, 

публикувана към 

01.01.2023 г.                                                

1.  Минимум 1 

бр. анонична 

анкета на 

служител.      2.  

Публикуване на 

програмата за 

дейността на 

ООСППК през 

2023 г. и 

отчетния доклад 

за дейността на 

ООСППК за 

2022 г.  На 

официалната 

страница на 

администрацият

а .                            

0 Собсвен 

бюджет

Провеждане на 

заседание на 

Областния 

обществен съвет за 

превенция и 

противодействие на 

корупцията - област 

Търговище.

Дирекция 

АКРРДС



10 Координация 

изпълнението на 

дейности по 

подобряване на 

пътната 

безопасност и 

намаляване на 

пътнотранспортния 

травматизъм.

Национална 

стратегия за 

безопасност на 

движението по 

пътищата в 

Република България 

(2021-2030), План за 

действие за 2021-

2023 година към 

Националната 

стратегия за 

безопасност на 

движението по 

пътищата в 

Република България 

за 2021-2030 година, 

План-програма за 

изпълнение на 

областната политика 

по безопасност на 

движението по 

пътищата на област 

Търговище за 2023 

година.

Подобряване 

безопасността на 

движението по 

пътищата в областта.

1. Пострадали при 

ПТП (загинали и 

ранени).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Настъпили ПТП.

1. Брой пострадали при ПТП 

(загинали и ранени).          2. 

Брой настъпили ПТП.            

1. Брой 

пострадали при 

ПТП:                                       

- загинали: текуща 

стойност 13 души 

на година (средна 

стойност за 

последните 5 

години);              - 

ранени: текуща 

стойност 56 души 

на година (средна 

стойност за 

последните 5 

години).             2. 

Брой настъпили 

ПТП: текуща 

стойност 51 ПТП 

на година (средна 

стойност за 

последните 5 

години).

1. Брой 

пострадали при 

ПТП:                  

- загинали: 

намяляване с 

50% на 

загиналите при 

ПТП.               - 

ранени: 

намяляване с 

30%, на 

ранените при 

ПТП.              2. 

Брой настъпили 

ПТП: 

намяляване с 

30%, т.е. не 

повече от 36 

ПТП.

0 Собсвен 

бюджет

Провеждане на 

минимум 4 заседания 

на ОКБДП. 

Изготвяне на Доклад 

за 2022 г. и План 

програма за 2023 г. 

за изпълнението на 

областната политика 

по БДП. 

Координация и 

сътрудничество с 

органите на местната 

власт и 

регионалните 

структури на 

изпълнителната 

власт за изпълнение 

дейности по 

подобряване БДП в 

област Търговище.

Дирекция 

АКРРДС

11 Провеждане на 

активна политика в 

сферата на 

етническите и 

интеграционните 

въпроси на 

територията на 

областта. 

Обхващане на деца 

от уязвими групи, 

включително роми, 

във форми на 

образование и 

грижи в ранна 

детска възраст.

Националната 

стратегия на 

Република България 

за равенство, 

приобщаване и 

участие на ромите 

(2021-2030) и 

Националния план за 

действие за периода 

2022-2023 г.

Подобряване на 

координацията и 

взаимодействието 

между 

административните 

структури и 

неправителствените 

организации за 

решаване на 

конкретни проблеми, 

свързани с 

малцинствата.

Областна стратегия 

на област Търговище 

за интегриране на 

ромите 2021 - 2030 

г. Мониторингов 

доклад на област 

Търговище. 

Проведени работни срещи със 

здравните, образователните и 

трудови медиатори от 

областта. Работни срещи и 

взаимодействие между 

административните структури 

и неправителствените 

организации.

0                                

0

1                    2 0 Собсвен 

бюджет

Изготвяне на 

Мониторингов 

доклад на област 

Търговище и 

провеждане на  

заседания на 

ОССЕИВ през 2023 г. 

Дирекция 

АКРРДС



12 Провеждане на 

ефективна 

политика в сферата 

на образованието, 

осигуряване на 

равен достъп до 

образование и 

професионално 

обучение, 

подкрепа на 

личностното 

развитие на децата 

и учениците от 

област Търговище 

Координация на 

дейностите по 

обхващане на 

всички подлежащи 

на образование 

деца и 

предотвратяване на 

отпадането от 

образователната 

система.

Закон за 

предучилищното и 

училищното 

образование,  

Механизъм за 

съвместна работа на 

институциите по 

обхващане, 

включване и 

предотвратяване на 

отпадането от 

образователната 

система на деца и 

ученици в 

задължителна 

предучилищна и 

училищна възраст 

(ПМС № 

100/08.06.2018 г.)

Равен достъп до 

образование и 

подкрепа на 

личностното 

развитие на децата и 

учениците от област 

Търговище. 

Предотвратяване на 

отпадането от 

образователната 

система на деца и 

ученици в 

задължителна 

предучилищна и 

училищна възраст.

Процент обхванати 

ученици в областта.

Процент обхванати ученици в 

областта.

99,59% 99,70% 0 Собсвен 

бюджет

Координация и 

ефективно 

взаимодействие на 

институциите в 

изпълнение на ПМС 

№ 100/08.06.2018 г.

Дирекция 

АКРРДС

13 Ефективно 

управление на 

държавната 

собственост

Стратегически план 

на ОА Търговище за 

периода 2022-2024 

година; Стратегия на 

Оластна 

администрация-

област Търговище за 

дейността по 

управление и 

разпореждане с 

имоти частна 

държавна 

собственост  за 

периода 2022 г. - 

2027 г.

Повишаване 

ефективността в 

управлението, чрез 

контрол и адекватни 

мерки с грижата на 

добър стопанин

Брой извършени 

проверки на имоти 

държавна 

собственост, 

включени в баланса 

на Областна 

администрация - 

Търговище

Брой извършени проверки на 

имоти държавна собственост, 

включени в баланса на 

Областна администрация - 

Търговище

                 0 бр.               1 бр. 200 Собствен 

бюджет

Извършени проверки 

на имоти държавна 

собственост, 

включени в баланса 

на Областна 

администрация - 

Търговище

Дирекция 

АКРРДС

Изготвили:

Тодорка Танева-Главет секретар /п/

инж. Йоан Пеев-Директор дирекция АПОФУС /п/

Георги Георгиев-Директор дирекция АКРРДС /п/


