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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 2022 г. на 

Областна администрация -Търговище. 

Информацията, която се съдържа в доклада, се основава на данните, попълнени от 

служителите на Областна администрация-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 2022 г. беше насочена към 

изпълнението на поставените приоритети и цели заложени в Националната програма за 

развитие БЪЛГАРИЯ 2030 приета с Протокол № 67 на Министерския съвет от 02.12.2020 г. 

Програмата е рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на 

националните програмни документи, определя визията и общите цели на политиките за 

развитие във всички сектори на държавното управление, включително техните 

териториални измерения. 

Документът стъпва върху одобрените с Решение № 33 на Министерския съвет от 20 

януари 2020 г. визия, цели и приоритети на Националната програма за развитие 

БЪЛГАРИЯ 2030. Определени са  три стратегически цели – ускорено икономическо 

развитие, демографски подем и намаляване на неравенствата, за чието изпълнение 

правителствените намерения са групирани в пет области (оси) на развитие и са 

определени 13 национални приоритета. Програмата включва детайлизирани стратегии по 

приоритетите, индикативна финансова рамка, предварителна оценка на въздействието 

върху основни макроикономически индикатори от изпълнението на заложените 

интервенции, както и механизъм за наблюдение и контрол на изпълнението на 

стратегическия документ, както и стратегическия план на областна администрация 

Търговище за периода 2022-2024 година. 

Стратегически цели на Областна администрация - Търговище 

В изпълнение своите нормативни задължения и отговорности, през периода 2022- 

2024 г. Областна администрация - Търговище ще работи за постигане на следните 

стратегически цели: 

Стратегическа цел 1  

Осигуряване на прозрачност и укрепване доверието на гражданите и бизнеса.  
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Приоритети: 

1. Създаване на мерки за превенция на административната корупция, 

повишаване на общественото доверие в институциите и засилване на гражданския 

контрол; 

2. Публичност и прозрачност в работата на Областна администрация - 

Търговище при осъществяване на държавната политика на областно ниво. Постигане на 

широка информираност относно дейността на Областна администрация и изпълнението на 

поети ангажименти, чрез: пресконференции, дни на отворените врати, актуален интернет 

сайт и фейсбук профил на администрацията, участие в граждански инициативи и др.; 

3. Ефективно управление на финансови ресурси. Ефективно и ефикасно 

разходване на бюджетни средства изпълнение на утвърдените политики и програми. 

Изготвяне на  анализи за изпълнението на бюджета на администрацията; 

4. Подпомагане ефективната работа на Постоянна комисия за работа с 

предложения, сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на 

териториалните звена на министерствата и на други административни структури; 

Стратегическа цел 2 

Поддържане на балансирано, устойчиво, интегрирано териториално развитие. 

Стратегическа цел 3 

Утвърждаване и развитие на професионална администрация от компетентни, 

ефективни и мотивирани служители, за посрещане предизвикателствата на съвременните 

публични политики. 

Стратегическа цел 4 

Ефективно управление на държавната собственост. 

Стратегическа цел 5 

Провеждане ефективна защита на населението при бедствия, аварии и опазване на 

обществения ред. 

II. Специфични (оперативни) цели на Областна администрация - Търговище 

Основните приоритети в дейността на Областна администрация - Търговище за 

периода 2022 - 2024 г. ще бъдат насочени към: 

1.1. Поставяне на потребителя в центъра на административното обслужване-

отчитане на нуждите, очакванията и интересите на потребителя. 

1.2. Подобряване административното обслужване, включително развитие на 

електронни услуги. Предприемане на ефективни мерки и действия за  повишаване на 

удовлетвореността на потребителите от услугите предоставяни от Областна администрация 

Търговище; 

1.3. Осигуряване на мрежова и информационна сигурност- противопоставяне на 

цифровата среда на преднамерени и непреднамерени заплахи. 

2.1. Взаимодействие между институциите на територията на област Търговище за 

създаването на условия, осигуряващи устойчиво социално икономическо развитие. 

2.2. Утвърждаване на функциите на регионалният съвет за развитие по 

отношение на правомощията при реализацията на проекти с регионално междурегионално 
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значение, приемането на документите за стратегическо планиране и определяне на 

секторните политики. 

3.1. Професионално, дигитално и експертно управление. 

3.2. Ефективен контрол по законосъобразността на решенията на общинските 

съвети и актовете на кметовете на общини. 

3.3. Архивиране на документи с изтекъл срок на съхранение 

За изпълнение на приоритетните цели, заложени в Стратегическия план за периода 

2022-2024 г. се разработват годишен (оперативен) план и работни планове, които 

определят конкретните задачи на всеки един служител за съответната година. 

 

РАЗДЕЛ  І 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ 

ПРЕЗ 2022 Г. 

 През 2022 г. Областна администрация Търговище работи активно за 

реализиране на Програмата на Правителството, в рамките на предоставените по 

нормативни актове правомощия и компетенции  на  Областния управител, по следните 

основни направления: 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ, ИНИЦИАТИВИ, СТРАТЕГИЧЕСКИ И ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ 

 

ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ 

 

 Програма за енергийна ефективност  

Областна администрация – Търговище е изпълнила задължението си по чл. 23 от 

Закона за енергийна ефективност като е подала информация в Агенция по устойчиво 

енергийно развитие за предприети мерки за подобряване на енергийните характеристики 

на сгради - държавна собственост, използвани от държавната администрация.  

Съгласно изискванията на чл. 12, ал. 1 от Закона за енергийна ефективност, в 

определения от закона срок, Областна администрация – Търговище е представила годишен 

отчет за изпълнение на програмите за енергийната ефективност и управлението на 

енергийната ефективност (чл. 63 от ЗЕЕ) в Агенция по устойчиво енергийно развитие. 

Съобразно изискванията на Наредба № Е-РД-04-1/22.01.2016 г. е възложено на 

лице по чл. 34 от ЗЕЕ обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на 

енергийните спестявания на съществуваща административна сграда на Областна 

администрация – област Търговище, ул. „Стефан Караджа“ № 2. 

 Проект „Създаване на подходяща работна среда за служител на Областна 

администрация – област Търговище с трайни увреждания“ 

През м. май 2022 г. Областна администрация - област Търговище участва в 

процедура за финансиране от средствата на Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ по 

чл. 44, ал.1 от Закона за хората с увреждания.  
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На 12 юли 2022 г. между АХУ и Областна администрация - област Търговище, бе 

сключен двугодишен договор на стойност 3 330 лв. за „Създаване на подходяща работна 

среда за служител на Областна администрация – област Търговище с трайни увреждания“. 

 Национална програма „Старт в кариерата“ 

Областна администрация кандидатства по национална програма „Старт в 

кариерата“, като беше назначен младши експерт с функции в областта на 

административното обслужване. Програмата стартира на 05.10.2022 г. и  е със срок 12 

месеца. 

 Национална програма „Помощ при пенсиониране“ 

Областна администрация е кандидатствала по национална програма „Помощ при 

пенсиониране“, като беше назначен „хигиенист“ за срок от 24 месеца. Програмата 

стартира на 01.09.2021 г. и продължава през 2022 г. 

● Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания            

Областна администрация е кандидатствала на 01.09.2021 г. и назначи „технически 

сътрудник“, която продължава и през 2022 г. Продължителността на програмата е 24 

месеца.  

● Регионална програма за заетост за 2022 г. 

В изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2022 г. приет с 

Решение на МС № 265 от 26 април 2022 г., беше разработена регионална програма заетост 

за Област Търговище. Основната цел е повишаване предлагането на работни места  и 

допринасяне за подобряване на  социалния климат, чрез осигуряване на  работни места на 

безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда. В програмата бяха 

включени петте общини – Търговище , Попово , Омуртаг , Антоново и  Опака. Програмата е 

за период от 6 месеца от 09.06.2022 г. до 09.12.2022 г., като бяха осигурени работни 

места за  345 лица в 160 населени места в област Търговище . 

В Областна администрация Търговище бяха назначени 10 души на 8 часов работен ден, 

като 8 от тях бяха със изнесено работно място  в други държавни структури. 

Размерът на исканите финансови средства по програмата 1 581 041,37  лв. 

 Социални услуги 

През м. март в Областна администрация Търговище се проведе среща на която 

петте общини на територията на областта съгласуваха финалния проект на 

предварителното картиране на социалните услуги за нуждите на планирането на 

ресурсите и мерките по ПВУ и ПРР, ПРЧР и СПРЗСР през новия програмен период 2021-

2027 г. 

 Изграждане на автомагистрала „Хемус“ 

През 2022 година  в областна администрация постъпи 1 (едно) заявление за 

изплащане на обезщетение във връзка с Решение на Министерски съвет №527 от 26 юли 

2018 г., за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда  за изграждане 
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на обект: Автомагистрала „Хемус”, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци” при 

пресичане с път ІІІ - 5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово”), участък 

от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820 до км 327+260, на територията на община 

Търговище, област Търговище. Проверката установи, че за поземления имот Областна 

администрация – Търговище при спазване на установената със Заповед на областния 

управител процедура е извършила плащане на 25.04.2019 г. за пълната сума, 

представляваща полагащо се обезщетение на наследниците, за което заявителката беше 

уведомена.  

Към настоящия момент остават неизплатени 26 (32,9 %) дължими обезщетения от 

общия брой (79) засегнати имоти, на стойност – 53 976 лв. (32,2%).  С обявление, 

публикувано на сайта на областна администрация – област Търговище, Областният 

управител уведоми собствениците на имоти, засегнати от обект: „Автомагистрала „Хемус“, 

участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“ при пресичане с път III-5102) до км 

327+260 (началото на пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 

317+360 и от км 318+820 до км 327+260, на територията на област Търговище,  че в 

изпълнение на чл. 39 и чл. 39а от Закона за държавната собственост, Агенция „Пътна 

инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обекта, е превела по сметка на 

Областна администрация – област Търговище и изплаща на собствениците полагащите им 

се парични обезщетения, постановени с влязлото в сила Решение № 527/26.07.2018 г. на 

Министерски съвет на Република България, засягащо територията на област Търговище - 

землищата на с. Макариополско и  с. Буховци, община Търговище.  

 

Изплатени 

имоти 

през 

2022 г. 

бр. 

Изплатен

и имоти 

до 

12.2022 

г. 

бр. 

Засегнати 

имоти 

бр. 

Неизплате

ни имоти 

бр. 

Стойност 

на 

изплатен

и имоти 

през 

2022 г. 

(лв.) 

Стойност 

на 

изплатени 

имоти до 

12.2022 г. 

(лв.) 

Стойност 

на 

засегнат

ите 

имоти 

(лв.) 

Стойност 

на 

Неизплате

ни имоти 

(лв.) 

0 53 79 26 11 535 113 645 167 621 53 976 

 

Във връзка с продължаващото изграждане на АМ „Хемус“ се установи, че съгласно   

проектната документация автомагистралата трябва да премине през общински поземлен 

имот в землището на с. Макариополско, с начин на трайно ползване  на имота „Гробищен 

парк“, поради което със заповед на областния управител беше назначена 

междуведомствена комисия. На заседание на комисията инж. Диана Митева - началник 

отдел „Отчуждителни процедури“ в Агенция „Пътна инфраструктура“ представи 

информация за състоянието към ноември 2022 г. на процедурите по проекта на ПУП - 

парцеларен план за обект АМ „Хемус“, а представител на проектанта обясни доколко е 

възможно чрез ново техническо решение в рамките допустимите норми за проектиране на 
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магистрален път да бъде намалена засегната част на имота, който по същество е 

изоставено гробище. За да се установи фактическото състояние, комисията направи оглед 

на място и беше консултирана от експерт „Вакъвски имоти“ към Районно мюфтийство – гр. 

Търговище. При огледа се установи липсата на каквито и да е каменни плочи, чрез които 

се обозначават по традиция гробовете. Комисията приключи работа като направи 

предписания към  Община Търговище съществуващият имот да се раздели на две части, 

като попадащата в проекта на магистралата променя начина на трайно ползване от 

„Гробищен парк“ в „Изоставена нива“. С решение на Общински съвет Търговище е 

изразено съгласие за промяна на начина на трайно ползване на проектния новообразуван 

имот от „Гробищен парк“ в „Изоставена нива“ и продължава поетапното изграждане на АМ 

„Хемус“, в землищата на област Търговище. 

 

ИНИЦИАТИВИ 

 

 Отбелязване на 29 юни – денят на безопасността на движение по пътищата  

Във връзка с отбелязването на 29 юни – денят на безопасността на движение по 

пътищата,  Областна администрация – Търговище, в партньорство с ОД на МВР – 

Търговище, инициира образователно-информационна кампания сред деца на служители на 

администрацията с цел насърчаване формирането на навици и култура за безопасно 

движение по пътищата от ранна детска възраст. Възпитателното въздействие сред децата 

и учениците е приоритетно за създаване на устойчиви модели на отговорно поведение, 

които да съпътстват развитието им занапред като участници в пътното движение.   

 Провеждане на съвместно областно учение за реакция при настъпило ПТП  

В изпълнение на Годишната план-програма за безопасност на движението по 

пътищата на област Търговище за 2022 г. Областна администрация – Търговище инициира 

подготовката и провеждането на съвместно областно учение за повишаване капацитета на 

силите и средствата, участващи в спасителните действия при ПТП. Областното учение за 

отработване на реакциите при ПТП се проведе на 01 септември 2022 г. на околовръстния 

път на гр. Омуртаг съвместно между ОДМВР, РДПБЗН, ЦСМП, БЧК, Общини, ОПУ, 

Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Русе, РЗИ, доброволни 

формирования и Областна администрация – Търговище, която бе ангажирана с 

координацията и организационната подготовка за неговото осъществяване. 

 Отбелязване на Дни на безопасността на ROADPOL (16 – 22 септември 2022 

г.) 

Във връзка с инициативата Дни на безопасността на ROADPOL (16 – 22 септември 

2022 г.) Областна администрация – Търговище отправи призив към членовете на 

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата да станат партньор на 

кампанията и да вземат участие чрез: регистриране в официалния сайт на ROADPOL Safety 

Days, заявяване на желание за партньорство в Дните на безопасността на ROADPOL пред 

националния координатор – Главна дирекция „Национална полиция“, подписване на 

обещание и/или организиране на събития и дейности – свои или с партньори, които да 
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споделят на интернет страницата си и страниците си в социалните мрежи, с цел заостряне 

вниманието на обществеността към темата за безопасността на движението по пътищата, 

насърчаване на обществената ангажираност и съдействие за намаляване на загиналите 

при ПТП до нула поне за един ден. Областна администрация – Търговище заяви пред 

националния координатор на инициативата партньорството си в Дните на безопасността на 

ROADPOL и разпространи чрез официалните и социалните си канали за комуникация 

информация относно Дните на безопасността. Чрез създаден профил на сайта на ROADPOL 

Safety Days активностите на администрацията бяха отбелязани в международната 

интерактивна карта на капанията.   

●  Култура, Културен календар 2022 

И през 2022 г. Областна администрация-Търговище изпрати в Министерство на 

културата 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 2022 г.“ 

Областна администрация предоставя информация на общините и чрез тях до всички 

интересуващи се във връзка с провеждане на различни конкурси и фестивали. 

 Национален събор за народно творчество „Копривщица 2022“ 

През м. юни 2022 г. в гр. Търговище под егидата на областния управител се 

проведе Регионален събор – първи етап от Националния събор за народно творчество 

„Копривщица 2022“. На сцената се изявиха 25 индивидуални и колективни изпълнители, 

представители на 18 читалища от три общини на област Търговище – Търговище, Антоново 

и Попово.  

След първичната селекция от компетентно жури в състав: Председател: Гален Ганев 

– диригент на ПФА „Мизия“, гр. Търговище и членове: гл. асистент д-р Бехрин Шопова – 

експерт от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската 

академия на науките, г-н Станимир Иванов – хореограф и гл. художествен ръководител на 

ПФТА „Северняче“, гр. Попово, г-н Стойчо Тончев – фолклорист, хореограф и гл.  

художествен ръководител на ансамбъл „Лисец“, гр. Омуртаг и  г-жа Диана Жекова - 

етнограф в Регионален исторически музей гр. Търговище до Националния събор на 

народното творчество Копривщица бяха допуснати десет самодейни състава от областта, 

представящи автентични фолклорни песни, танци и обичаи. 

 Национална система „Живи човешки съкровища – България“ 

През м. юни 2022 г. Министерството на културата стартира процедурата за 

попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България” за 2022 г., 

която преминава през два етапа – областен и национален. В Областна администрация 

Търговище постъпи една номинация от НЧ „Христо Ботев-1910”- с. Голямо Соколово, общ. 

Търговище в сфера „Традиционно танцуване и детски игри“ за „Незабравимите игри от 

раклата на баба”, изпълнявани от детска група „Соколче“. Със Заповед 342/29.08.2022 г. 

на Областния управител бе назначена Регионална експертна комисия за провеждане на 
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първична селекция с председател: гл. асистент д-р Милена Любенова от Института за 

етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките и 

членове: г-жа Диана Жекова - етнограф в Регионален исторически музей – Търговище и г-

жа Дияна  Петрова – началник отдел „Държавен архив“ - Търговище. След проведено 

заседание на 19.09.2022 г., Комисията излезе с решение, че допуска за участие в 

националния етап кандидатурата.  

 Образование 

Съгласно изискването на чл. 266, ал. 1 и ал. 3 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, областния управител, след предложения от представителните 

организации на работодателите определи нови работодатели, които да се включат в 

Обществените съвети към учебните заведения, които извършват обучение за придобиване 

на професионална квалификация. 

 Постановление № 100 от 08.06.2018 г., за създаване и 

функциониране на 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. 

На 23 ноември 2022 г. се проведе онлайн среща на Областния координационен 

център по Механизма 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. 

В срещата се включиха всички членове на Координационния център – началника и 

експерти от Регионалното управление по образованието, представители на петте общини 

от област Търговище, експерти от РДСП, ДСП, РЗИ, Бюрата по труда, ГРАО и ОД на МВР. 

За учебната 2022/ 2023 г. в област Търговище са определени и функционират 36 

екипа за обхват, разпределени в 5-те общини на територията на областта. В тези екипи 

участват 477 членове - представители на учебните заведения, РУО, общините, МВР и 

дирекциите „Социално подпомагане“ от област Търговище. Основна тяхна задача е да 

осъществят пряк контакт на терен със семействата на отпадналите или застрашените от 

отпадане от училище ученици, да установят причините и рисковите фактори за това и да 

набележат конкретни мерки за приобщаване и задържане на децата в образователния 

процес. 

Екипите за обхват са посетили през годината 253 адреса в областта, установени 

5670 деца и ученици със статут „в чужбина“ и 1831, които никога не са били записвани в 

учебно заведение или детска градина. Някои от основните причини за отпадане от 

образователната система са липсата на имунизации за децата в детските градини, 

етнокултурни съображения, тежки здравословни проблеми и др. 

В резултат от дейностите по Механизма и посещенията на екипите, обхванатите в 

образователната система деца и ученици са 99,59% от всички деца и ученици, подлежащи 

на задължително образование. 
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 Туризъм 

 Участие в инициативи на Организация за управление на Дунавски 

туристически район 

В качеството си на член на Управителния съвет на Организацията за управление на 

Дунавски туристически район (ОУДТР), на 07 април 2022 г. в гр. Русе областният 

управител участва в работна среща с представители на Министерство на туризма. На 

срещата са обсъдени предложения за дейности, които да се изпълняват от ОУДТР с оглед 

бъдещото развитие на Организацията, рекламиране на туристически продукти и услуги, 

контингент туристи, посещаващи района, и други теми, свързани с функционирането на 

Дунавския туристически район.  

На 19 август 2022 г. областният управител взе участие в неприсъствено заседание 

на Управителния съвет на ОУДТР за приемане на решения относно свикване на Общо 

събрание на Организацията и сключване на договор за счетоводно обслужване за 2023 г.  

 Членство в Организация за управление на Старопланински 

туристически район 

През 2022 г. Областна администрация – Търговище се присъедини за член на 

Организацията за управление на Старопланински туристически район с цел подпомагане 

осъществяването на регионален маркетинг и реклама и формирането на регионални 

туристически продукти за общините Омуртаг и Антоново. Аналогични функции 

администрацията изпълнява и чрез членството си в Организацията за управление на 

Дунавски туристически район по отношение на общините Търговище, Попово и Опака 

съобразно Концепцията за туристическо райониране на България. 

 

 „Европейски ден на спорта в училище – 29 септември 2022 г.“ 

Областна администрация Търговище съдейства активно за популяризирането и 

осъществяването на събитието „Европейски ден на спорта в училище – 29 септември 2022 

г.“ от кампанията Now We Move, подкрепена от Министерство на образованието и науката, 

Министерство на младежта и спорта, Министерство на здравеопазването, Център за 

развитие на човешки ресурси и много други. Инициативата в подкрепа на спорта и 

физическата активност на подрастващите се провежда за поредна година, като 

координатор е сдружение „БГ Бъди активен“, което има натрупан опит в сферата на 

промоцията на укрепваща здравето физическа активност, както и в работата с млади хора 

в различни програми и проекти с цел образование чрез спорт. 

 Партньорства с НПО 

 Областна администрация стана партньор на Клуба на Нестопанските 

организации по проект  „Обществените съвети на местно ниво – възможност за участие на 

гражданите при разработването, изпълнението и мониторинга на местни политики“, който 

ще продължи и през идващата година.  
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 Областна администрация бе партньор на I- то световно първенство по коло 

ориентиране, организирано от  спортен клуб Вариант 5 – Търговище през м. септември. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ И ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ 

● Областна стратегия за интеграция на ромите в област Търговище 2021 - 2030 г. 

Със заповед на областния управител на област Търговище Областната стратегия на 

Област Търговище за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030 г.) бе 

утвърдена, приета и изпратена в срок до НССЕИВ, заедно с Общинските планове. 

 Националната стратегия за младежта 2012-2020 г. 

Във връзка с получено писмо на Министъра на младежта и спорта, относно 

предоставяне  на информация за изпълнение  на Националната стратегия за младежта 

(2010-2020) за 2022 г. , беше изготвен Областния план за младежта за 2022 г., отчет за 

2021 г. и доклад за 2021 г. 

 

СЪВЕТИ, КОМИСИИ, АСОЦИАЦИИ 

 

СЪВЕТИ 

 Регионален съвет за развитие (РСР) към РСР на Североизточен район 

През 2022 година е проведено 1 заседание на РСР на СИР.  

Дистанционно, чрез видеоконферентна връзка на 21.09.2022г. се проведе 

заседание, на което беше одобрен проекта на Интегрираната териториална стратегия за 

развитие на Североизточен регион за планиране от ниво 2. Беше актуализиран и състава 

на РСР на СИР в Комитетите за наблюдение на Оперативните програми за периода 2014-

2020 г. и Тематичните работни групи за разработване на новите Оперативни програми за 

периода 2021-2027 г. За представител в Комитет за наблюдение на Оперативни програми 

„Иновации и конкурентоспособност” и „Инициатива за малки и средни предприятия“, 

Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Храни и/или основно материално 

подпомагане” и в Тематична работна група за разработване на Програма за 

конкурентоспособност и иновации в предприятията за програмен период 2021–2027 г. 

беше избран г-н Станимир Парашкевов – областен управител на област Търговище. 

 Областен съвет по правата на хората с увреждания 

През м. декември 2022 г. се проведе онлайн заседание, ръководено от областния 

управител, отразено в Протокол № 1. На заседанието началник отдел „Индивидуална 

оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция “Социално подпомагане” – 

Търговище представи пред членовете на Съвета - актуална информация по Закона за 

хората с увреждания, информация относно предоставяне на социални услуги в домашна 

среда, предстоящи действия по Закона за социалните услуги и информация по Закон за 

българския жестов език. 
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 Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси 

Във връзка с разработването на Областна стратегия на Област Търговище за 

равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030 г.) в областна администрация 

бяха представени общинските планове за действие към областната стратегия (2021-2030). 

На 07.07.2022г. се проведе присъствено заседание на ОССЕИВ, на което бе приета 

Областната стратегия. Със заповед на областния управител на област Търговище Областна 

стратегия на Област Търговище за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-

2030 г.) бе утвърдена и бе изпратена в срок до НССЕИВ, заедно с Общинските планове.   

 Областен съвет по условия на труд   

Заседанието е проведено през м. декември 2022 г., отразено в протокол № 1.  

На заседанието директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Търговище направи отчет 

за дейността на дирекцията за 2022 г.  

 Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията 

за 2022 г. 

През месец март 2022 г. на редовното за годината заседание чрез съгласувателни 

писмо от членовете на Съвета бяха приети: Програма за дейността на  Областния 

обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – Област  Търговище през 

2022 г. и Отчетен доклад за дейността на Областния обществен съвет за превенция и 

противодействие на корупцията – Област  Търговище през 2021 г. 

 Областен съвет по сигурност 

Със Заповед № 96/07.03.2022г. на Областния управител на Област Търговище е 

актуализиран Областния съвет по сигурност. Проведени са две заседания на ОСС по едно 

за всяко полугодие. Към ОСС е създадена организация за събиране, анализиране и 

предаване на информация, относно състоянието на общинските пътни мрежи при 

усложнена зимна обстановка. Дежурната стая на Областния съвет по сигурност, е 

оборудвана с необходимите комуникационни средства, а дежурствата се дават по 

предварително изготвен график. Създаден е Областен координационен щаб със Заповед № 

98/08.03.2022г. на Областния управител на Област Търговище. 

 Областен съвет за намаляване на риска от бедствия 

Със Заповед № 402 /07.10.2022 г. на Областния управител е разпоредено на 

кметовете на общини и ръководителите на ведомства и дружества, да предприемат 

превантивни мерки с цел намаляване на риска от бедствия и осигуряване на ефективно 

функциониране на инфраструктурата в Област Търговище, при усложнена зимна 

обстановка през сезон 2022-2023 г. В заповедта е включено и изготвянето на доклади от 

кметовете на общини, ръководителите на териториалните структури на изпълнителната 

власт и дружествата, имащи отношение към подготовката на областта за работа при 

усложнена зимна обстановка. 

На 23.11.2022г. се извърши преглед на наличната механизация, участваща в 

23.11.2022г. се извърши преглед на наличната механизация, участваща в Зимното 
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поддържане на Републиканската пътна  мрежа и наличните материали обезпечаващи 

нормалното поддържане на пътищата през зимния период на 2022 – 2023г. 

 Областен съвет за развитие 

С писмо изх. №РР-15-61-2/08.04.2022 г. на членовете на ОСР беше изпратен Плана 

за интегрирано развитие на община Търговище за периода 2021-2027 г. за сведение и 

информация. 

 

КОМИСИИ 

 Постоянна комисия по заетост към Областен съвет за развитие 

Комисията по заетост е провела 2 заседания и 3 писмени процедури през 2022 г. 

 На 14.02.2022 г. беше проведено онлайн заседание, относно  изпълнението 

на държавния план-прием 2022-2023 г.  

 На 07.04.2022 г. беше проведена писмена процедура за неприсъствено 

приемане на Доклад с анализ на резултатите от първото за 2022 г. анкетно проучване на 

потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на 

заетостта (1/2022). 

 На 05.05.2022 г. беше проведена писмена процедура за неприсъствено 

съгласуване на „Методика за оценка и подбор на проектни предложения от работодатели – 

кандидати за включване в регионална програма за заетост и обучение в област Търговище 

– 2022г.“  

 На 18.05.2022 г. беше проведено заседание за Оценка и подбор на 

подадените проектни предложения от работодатели за разкриване на работни места и 

включване в регионална програма заетост в област Търговище през 2022 г. 

 На 01.11.2022 г. беше проведена писмена процедура за неприсъствено 

приемане на Доклад с анализ на резултатите от второто за 2022 г. анкетно проучване на 

потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на 

заетостта (2/2022). 

В резултат на изпълнението на програмата бяха назначени 345 лица в 160 населени 

места в област Търговище, а Областна администрация – Търговище назначи с 10 лица. 

Размерът на исканите финансови средства по програмата 1 581 041,37  лв. 

 Постоянна комисия по транспорт 

През 2022 г. комисията е провела 1 (едно) неприсъствено заседание в периода 26 

януари – 09 февруари. Повод за свикването му е постъпило в Областна администрация – 

Търговище писмо от кмета на община Опака с предложения за промяна на маршрутни 

разписания, откриване на нови автобусни линии и закриване на автобусни линии от 

Областната транспортна схема от квотата на Община Опака. 

С приетите решения по Протокол № 1/10.02.2022 г. Постоянната комисия по 

транспорт предлага на областния управител да: 1) утвърди промени в съществуващите 

маршрутни разписания на автобусни линии Люблен – Попово, Горско Абланово – Попово и 

Горско Абланово – Търговище, 2) утвърди маршрутни разписания на нови автобусни линии 
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Люблен – Голямо Градище – Попово и Попово – Голямо Градище – Люблен, и 3) закрие 

автобусни линии Гърчиново – Търговище, Люблен – Търговище и Опака – Търговище, част 

от Областната транспортна схема от квотата на Община Опака. 

Въз основа на предложенията на Постоянната комисия по транспорт, 

актуализациите в Областна транспортна схема са утвърдени от областния управител.  

 Областна комисия по безопасност на движението по пътищата в област 

Търговище  

ОКБДП е създадена на основание чл. 167б, ал. 2 от Закона за движението по 

пътищата.  

През 2022 г. комисията е провела 6 (шест) заседания:  

 Първо заседание: 18 – 24 февруари 2022 г. (неприсъствено). На 

заседанието са приети Текуща обобщена информация за дейността по БДП на 

ОКБДП за четвъртото тримесечие на 2021 г. и Годишен доклад за изпълнение на 

областната политика по БДП за 2021 г.   

 Второ заседание: 22 – 24 март 2022 г. (неприсъствено). На 

заседанието е приет ревизиран Годишен доклад за изпълнение на областната 

политика по БДП за 2021 г.   

 Трето заседание: 15 – 21 април 2022 г. (неприсъствено). На 

заседанието е приета Текуща обобщена информация за дейността по БДП на 

ОКБДП през първото тримесечие на 2022 г. 

 Четвърто заседание: 26 юли 2022 г. (присъствено). На заседанието е 

приета отчетна информация за изпълнени мерки по БДП от членовете на ОКБДП 

през второто тримесечие на 2022 г. Взети са решения за превантивни/коригиращи 

мерки по БДП с отговорник Общините и ОПУ. 

 Пето заседание: 24 – 28 октомври 2022 г. (неприсъствено). На 

заседанието е приета Текуща обобщена информация за дейността по БДП на 

ОКБДП за третото тримесечие на 2022 г. 

 Шесто заседание: 29 ноември 2022 г. (присъствено, извънредно). 

Заседанието е свикано с цел приемане на решения по постъпили в Областна 

администрация – Търговище сигнали и предложения, касаещи организацията и 

безопасността на движенето по пътищата. Приетите решения са за: 1) поставяне 

на стационарна камера на път I-4 в района на „Момина чешма“ и изпращане на 

предложение до АПИ за изработване на проект за реконструкция на път I-4 с 

изграждане на локални пътни платна от двете страни след с. Разбойна до „Момина 

чешма“; и 2) поставяне на знаци за ограничаване на скоростта на 60 км/ч на път 

III-204 в района на кръстовището за село Дриново. 

 Областна епизоотична комисия  

През 2022 г. комисията е провела едно заседание, свързано с усложнена 

епизоотична обстановка в страната и по- конкретно област Търговище.  Във връзка с 

писмо вх. № ОКД-04-2-1/ 24.02.2022 г. от директора на Областна дирекция по безопасност 

на храните – Търговище беше проведено спешно заседание, на което се набелязаха 
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конкретни мерки за предотвратяване на проникването на Африканска чума по свинете в 

областта, заложени в Плана за действие в България по отношение на обектите за 

отглеждане на свине за лични нужди във връзка с Африканска чума по свинете /АЧС/, 

утвърден със Заповед РД-11-553/ 17.03.2021г. 

 Комисия по чл. 7 а от УПОА 

През 2022 г. със Заповед на Областния управител на Област Търговище е 

актуализиран състава на комисията и всички издадени предходни заповеди свързани с 

дейността на комисията създадена по чл. 7а от Устройствения правилник на областните 

администрации са отменени.  

За периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. в Областна администрация - 

Търговище са постъпили 110 сигнала. 

Съгласно чл. 2 , ал. 6 от Вътрешните правила за работа на комисията по чл. 7а от 

УПОА всички подадени предложения и сигнали се регистрират съгласно „Вътрешни 

правила за деловодната дейност и използването на електронната система за 

регистрация и контрол на документооборота в Областна администрация – Търговище“ и 

са резолирани от областния управител до Председателя на комисията, съответния 

заместник областния управител. От своя страна той резолира предложенията и 

сигналите до Главния секретар той от своя страна на съответния директор дирекция. 

Директорите на дирекции, до които е резолирано предложението или сигнала, 

преценяват съвместно с юрисконсултите, дали същото следва да се разгледа от 

Комисията. При положителна преценка го препращат на секретаря на комисията по чл. 

7а от УПОА в срок до три работни дни. 

Когато подадените сигнали не касаят дейността на комисията, се насочват към 

съответния експерт, в чиято длъжностна характеристика областите на дейност обхващат 

съответния ресор, в които попада описаният в дадения сигнал.  

За 2022 г.  комисията не е провела заседания. Всички постъпили сигнали са 

препратени на съответните компетентни органи, освен когато е имало данни, че 

въпросът вече е отнесен и до тях, а тези които са в компетенциите на Областния 

управител са се разглеждали от него. За препращането са уведомени съответните 

адресати входирали жалбите, предложенията или сигналите. При не получаване на 

отговор в законоустановения срок от съответният компетентен орган е изпращано 

напомнително писмо. Тези действия са предприети с оглед на това всеки един подател 

на жалба, предложение или сигнал да бъде удовлетворен от проверката и предприетите 

действия по поставените от него проблеми. 

 Комисия по чл.47 ал.1 от ЗКИР за приемане на картата на контактната зона 

и списъкът на засегнатите имоти на основание чл.42, ал.9 от Наредба № РД-02-

20-5/ 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР за 

област Търговище 

През 2022 г. от Началника на СГКК – Търговище са организирани шестнадесет 

заседания по Закона за кадастъра и имотния регистър, Наредба 19 от 28 декември 2001 г. 

за контрол и приемане на кадастралната карта /КК/ и кадастралните регистри /КР/ и 
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Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 

кадастралната карта и кадастралните регистри.  

 Заседание  на 19.01.2022 г. със задача да разгледа и провери създадената  

карта на контактната зона и списъкът на засегнатите имоти към нея, както и да посочи 

причината за констатираните несъответствия в контактната зона и начините на 

отстраняване. Засегнатите имоти по КК и КР са в землищата на с. Еленово, с. Ломци, с. 

Кръшно, с. Водица, с. Посабина, с. Осиково, с. Априлово, с. Ковачевец, с. Паламарца, с. 

Гагово, с. Медовина, с. Помощица и гр. Попово, община Попово. 

 Заседание  на 03.02.2022 г. със задача да разгледа и провери създадената  

карта на контактната зона и списъкът на засегнатите имоти към нея, както и да посочи 

причината за констатираните несъответствия в контактната зона и начините на 

отстраняване. Засегнатите имоти по КК и КР са в землищата на с. Беломорци, община 

Омуртаг, на с. Старчище, община Антоново и с. Петрино, община Омуртаг. 

 Заседание  на 03.02.2022 г. със задача да разгледа и провери създадената  

карта на контактната зона и списъкът на засегнатите имоти към нея, както и да посочи 

причината за констатираните несъответствия в контактната зона и начините на 

отстраняване. Засегнатите имоти по КК и КР са в землищата на с. Ломци, община Попово и 

с. Веренци, община Омуртаг, на гр. Търговище, с. Вардун, община Търговище и с. Осен, 

община Търговище. 

 Заседание на 02.03.2022 г. със задача да разгледа и вземе решение за 

наличието или липсата на основание за обезщетяване за имоти с установена на явна 

фактическа грешка в контактната зона по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на урбанизираните територии, попадащи в землището на с. Осен, община Търговище. 

 Заседание  на 25.03.2022 г. със задача да разгледа и провери създадената  

карта на контактната зона и списъкът на засегнатите имоти към нея, както и да посочи 

причината за констатираните несъответствия в контактната зона и начините на 

отстраняване. Засегнатите имоти по КК и КР са в землището на гр. Търговище, община 

Търговище. 

 Заседание  на 04.05.2022 г. със задача да разгледа и провери създадената  

карта на контактната зона и списъкът на засегнатите имоти към нея, както и да посочи 

причината за констатираните несъответствия в контактната зона и начините на 

отстраняване. Засегнатите имоти по КК и КР са в землището на с. Ловец, община 

Търговище, на с. Станец, с. Веренци и с. Горно Козарево, община Омуртаг,  на с. 

Крушолак, община Антоново. 

 Заседание на 15.06.2022 г. със задача да разгледа и провери създадената  

карта на контактната зона и списъкът на засегнатите имоти към нея, както и да посочи 

причината за констатираните несъответствия в контактната зона и начините на 

отстраняване. Засегнатите имоти по КК и КР са в землището на гр. Търговище, община 

Търговище, с. Горно Козарево, с. Камбурово и с. Веренци, община Омуртаг. 
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 Заседание  на 04.08.2022 г. със задача да разгледа и провери създадената  

карта на контактната зона и списъкът на засегнатите имоти към нея, както и да посочи 

причината за констатираните несъответствия в контактната зона и начините на 

отстраняване. Засегнатите имоти по КК и КР са в землището на с. Горско село, община 

Омуртаг. 

 Заседание  на 23.08.2022 г. със задача да разгледа и провери създадената  

карта на контактната зона и списъкът на засегнатите имоти към нея, както и да посочи 

причината за констатираните несъответствия в контактната зона и начините на 

отстраняване. Засегнатите имоти по КК и КР са в землището на с. Врани кон, община 

Омуртаг. 

 Заседание  на 07.09.2022 г. със задача да разгледа и провери създадената  

карта на контактната зона и списъкът на засегнатите имоти към нея, както и да посочи 

причината за констатираните несъответствия в контактната зона и начините на 

отстраняване. Засегнатите имоти по КК и КР са в землището на с. Садина, община Попово. 

 Заседание на 08.11.2022 г. със задача да разгледа и вземе решение за 

наличието или липсата на основание за обезщетяване за имоти с установена на явна 

фактическа грешка в контактната зона по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Ковачевец, с. Гагово, с. 

Паламарца, с. Еленово, с. Ломци, с. Водица, с. Осиково, с. Посабина, с. Садина, община 

Попово; с. Кръшно, община Търговище.  

 Заседание на 24.11.2022 г. със задача да разгледа и вземе решение за 

наличието или липсата на основание за обезщетяване за имоти с установена на явна 

фактическа грешка в контактната зона по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Попово, с. Априлово, с. 

Ковачевец, с. Медовина, с. Помощица, община Попово; с. Бистра, община Търговище. 

 Комисия по чл.17, ал.1 т.1 от ЗОЗЗ за утвърждаване на площадки и трасета 

за проектиране и промяна предназначението на земеделски земи за 

неземеделски нужди и комисия, назначена съгласно разпоредбата на чл.45, ал.5 

от ППЗСПЗЗ за разглеждане преписки за поземлени имоти и приемане на 

актуалното им състояние 

През 2022 г. представител на областна администрация - Търговище участва в  

свикани със заповед на министъра на земеделието и храните комисии: шест  заседания по  

чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на земеделските земи и пет заседания по чл. 45 б, 

ал. 3 от ППЗСПЗЗ.   

 На 13.01.2022 г. комисията разгледа и взе решения по две преписки за 

разрешаване на временно ползване на земеделска земя в землището на местност 

„Кованлъка“ и на местност „Драката“, гр. Търговище. 

 На 07.03.2022 г. комисията разгледа  преписка с установени несъответствия 

в парцеларен план на стопански двор в с. Вардун, община Търговище, с действителното 
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положение на терена за четири поземлени имота и утвърди актуалното състояние на 

имотите.   

 На 28.04.2022 г. комисията разгледа преписка за утвърждаване на площадка 

за проектиране, около 100 кв.м земеделска земя, за част от ПИ в землището на с. 

Гърчиново, община Опака.  

 На 10.06.2022 г. комисията разгледа  преписка с установени несъответствия 

в парцеларен план на стопански двор в с. Висок, община Омуртаг, с действителното 

положение на терена за два поземлени имота и утвърди актуалното състояние на имотите.   

 На 16.06.2022 г. комисията разгледа и взе решение по четири преписки за 

разрешаване на временно ползване на земеделска земя в землището на местност „Драка“ 

и местност „Първи долап“, община Търговище,  в землището на с. Беломорци и с. 

Красноселци, община Омуртаг, и за промяна на предназначението на земеделска земя за 

изграждане на обект: „Вилно застрояване“ в землището на гр. Търговище. 

 На 06.07.2022 г. комисията разгледа  преписка с установени несъответствия 

в парцеларен план на бивш стопански двор в с. Илийно, община Омуртаг, с 

действителното положение на терена за четири поземлени имота и утвърди актуалното 

състояние на имотите.   

 На заседание, проведено на 07.07.2022 г., комисията разгледа и взе решение 

по преписка за удължаване срока на временно ползване на земеделска земя в землището 

на с. Стеврек, община Антоново. 

 На 01.09.2022 г. комисията разгледа преписка за утвърждаване на площадка 

за проектиране, с която се засяга 1431 кв.м  земеделска земя, за изграждане на обект в 

землището на с. Великденче, община Омуртаг. 

 В заседание на 17.11.2022 г. комисията взе решение по преписка за 

утвърждаване на площадка за проектиране, с която се засяга 4999 кв.м  земеделска земя 

в поземлен имот в землището на гр. Омуртаг, община Омуртаг, и по преписка за промяна 

на предназначението на 998 кв.м земеделска земя за изграждане на обект в землището на 

гр. Търговище.  

 На 17.11.2022 г. комисия разгледа  документите  по наличие на 

несъответствие с действителното положение на място в ПИ в землището на с. Посабина, 

община Попово, и в землището на с. Кошничари, община Търговище, и утвърди актуалното 

състояние на имотите. 

 Областен координационен щаб за борба с  Covid-19 

През 2022 г. са проведени 4 заседания на Областния координационен щаб за борба 

с Ковид- 19, съобразени с моментната епидемиологична обстановка в областта и страната. 

На заседанията се изготвяше анализ на обстановката, състоянието на лечебните заведения 

за болнична и  извънболнична помощ, следеше се темпа на ваксинация сред населението 

и заболеваемостта сред учениците и учителите.  След всяко заседание се приемаха 
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предложения за прилагане или отмяна на конкретни противоепидемични мерки, в 

зависимост и в съответствие със заложените такива в Националния план за справяне с 

пандемията. До средата на годината ежедневно се изготвяха справки с данни за нивото на 

заболеваемост, хоспитализации, ваксинации в област Търговище, които се изпращаха до 

медиите и се публикуваха на официалната страница на ОА Търговище.  

През 2022 г., всички институции, отговорни за борбата с коронавируса, съобразно 

техните законови правомощия, провеждаха съвместни проверки относно спазване на 

въведените противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19. 

 Областна комисия „Военни паметници“ 

Със Заповед № 283/23.07.2021г. и изменяща Заповед №221/01.06.2022г. е актуализиран 

състава на Областна комисия „Военни паметници“. През 2022г. са актуализирани Областен 

и общински регистри „Военни паметници“. На проведени през годината заседания 

комисията разгледа постъпили предложения от общините за паметници нуждаещи се от 

ремонт. За подкрепените от Областна комисия „Военни паметници“ предложения са 

осигурени необходимите финансови средства на общините. 

 

РАБОТНИ ГРУПИ 

 Работна група за повишаване на удовлетвореността на потребителите 

на административни услуги на ОА-Търговище и повишаване на качеството на 

административното обслужване в Областна Администрация –Търговище, 

създадена със заповед № 166/18.05.2020г на Областният управител на Област 

Търговище и действаща и през 2022г. 

Създадена е на основание чл.27 от УПОА, във връзка с Наредба за 

административното обслужване, методология за измерване и управление на 

удовлетвореността на потребителите и ръководство за разработване на харта на клиента, 

одобрени от мс и  с оглед повишаване на удовлетвореността на потребителите на 

административни услуги на ОА-Търговище и повишаване на качеството на 

административното обслужване в областна администрация –търговище. 

През 2022г работната група е провела 1 заседание на заседанието за 2022г, 

с протокол № 11/30.03.2022г, работната група  е приела следните решения:  

РЕШЕНИЕ № 23: Предлага проекта на новосъздадените  „Вътрешни правила за 

организацията на административното обслужване в Областна администрация-

Област Търговище“ с приложенията към тях за одобряване от Главния секретар 

на ОА-Търговище.  

РЕШЕНИЕ № 24: Одобрява проекта на Анализа на проучване мнението на 

служителите в Областна администрация-Търговище, относно административното 

обслужване за декември 2021г. 
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 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 № 88/01.03.2022 г. и изменяща Заповед № 181/09.05.2022г. 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). На проведени заседания по повод 

постъпили от кметовете на общини, информация за бедствия са разгледани 2 бр. Искания 

за финансиране. Постоянната работна група за изпълнение на дейности и задачи, 

свързани с правомощията на Областния управител е провела 5 бр. заседания през 2022г. 

 Областна комисия за изготвяне на областна аптечна карта.  

В изпълнение на Заповед № 02-181/ 01.08.2022г. и Заповед № РД-01-274/ 

28.06.2022г. на министъра на здравеопазването бе създадена областна комисия за област 

Търговище за изготвянето на Областна аптечна карта. Председател на комисията е 

областният управител. Съгласно заповедта, в състава на комисията са включени по двама 

представители на регионалната здравна инспекция, на районната здравноосигурителна 

каса, на регионалната колегия на Българския фармацевтичен съюз, и по един 

представител на регионалната колегия на Българската асоциация на помощник-

фармацевтите, на организациите за защита на правата на пациентите, и на всяка от 

общините в областта. Областната аптечна карта се изготвя за първи път и беше 

изработена на база на утвърдена методика, в която са разписани механизма и точните 

ангажименти на институциите, включени в комисията, по предоставяне на необходимите 

данни. В документа се съдържат информация за броя, видовете дейности и 

разпределението на аптеките по общини, броя на работещите в тях магистър-фармацевти 

и помощник-фармацевти, както и потреблението на лекарствени продукти за домашно 

лечение от населението на територията на региона. Областната комисия проведе две 

заседания и  Областната аптечна карта бе приета на заседание на 16.11.2022г. 

Изготвената аптечна карта   съдържа становище, за това колко е необходимия минимален 

брой аптеки, както и минималния брой на работещи магистър-фармацевти и помощник-

фармацевти в аптеките, които се определят съобразно потребностите на населението в 

област Търговище.  

Изготвената областна аптечна карта и приложенията към нея бе представена на 

министъра на здравеопазването в срок. 

 

 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 
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местната администрация през 2022 г. бяха проверени общо 832 решения на общинските 

съвети.  

 През 2022 година, във връзка с упражнявания от Областния управител на област 

Търговище  контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети в област 

Търговище на основание чл. 45, ал. 4 и ал. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация нямаше върнати като незаконосъобразни решения на общинските 

съвети.  

 

АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРИТОРИАЛНИ ПРОМЕНИ И ИНДИВИДУАЛНИ 

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

 

Административно-териториални промени 

През отчетния период няма образувани преписки за извършване на административно – 

териториални промени. 

 

ОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ 

 

Управление на имоти – държавна собственост 

 Областният управител на Област с административен център–Търговище в началото 

на 2022 г. е управлявал общо 25 (двадесет и пет) държавни имоти, от които 22 

(двадесет и два) имоти–частна /Приложение №1 – списък с имоти–частна държавна 

собственост в управление на Областен управител към 01.01.2022г./ и 3 (три) 

имота/части от имоти–публична държавна собственост. 

 Имотите–частна държавна собственост на територията на Общините 

Търговище, Попово, Омуртаг и Антоново са разпределени, както следва: 

 В Община Търговище – 14 (четиринадесет) имота към 01.01.2022г. 

/Приложение №1 – списък с имоти–частна държавна собственост в управление на 

Областен управител към 01.01.2022 г./  

 В гр. Омуртаг – 3 (три) имота.   

 В Община Попово – 2 (два) имота. 

 В Община Антоново – 3 (три) имота. 

 Имотите или части от имотите – публична държавна собственост са 3 (три), 

намиращи се в гр. Търговище, както следва: 

 Обособена част от сграда, намираща се в гр. Търговище, ул. „Стефан 

Караджа” №2 – използва се за административни нужди на Областна администрация – 

област Търговище.  

 Самостоятелни обекти от сграда, находяща се на следния административен 

адрес: гр. Търговище, бул. "Митрополит Андрей” №51, представляващи: 
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 самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73626.506.486.1.14, намиращ 

се на пети етаж - може да бъде предоставен при нужда по искане на организации на 

бюджетна издръжка по реда на чл.15, ал.2, изречение 1-во във връзка с ал.1 от 

Закона за държавната собственост; 

 самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73626.506.486.1.6 на пети 

етаж -  може да бъде предоставен при нужда по искане на организации на бюджетна 

издръжка по реда на чл.15, ал.2, изречение 1-во във връзка с ал.1 от Закона за 

държавната собственост; 

През месец декември 2022 г. на всички имоти – държавна собственост, включени в 

баланса на Областна администрация – свободни, предоставени за управление на общини, 

предоставени за ползване – безвъзмездно и възмездно, 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 са извършени от комисия, като за същите има съставени 26 бр. 

(двадесет и шест) констативни протоколи, от които за имоти, находящи се в Община 

Търговище – 17 бр., имоти, находящи се в Община Омуртаг – 5 бр., имоти, находящи се в 

Община Попово – 1 бр. и имоти, находящи се в Община Антоново – 3 бр. След 

приключването на проверките в имотите е съставен обобщен протокол, относно физическо 

състояние, нуждата от ремонтно-технически дейности и бъдещото им ползване.  

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.  

През месец декември 2022 г. са извършени проверки по местонахождение на 

имотите- частна държавна собственост безвъзмездно прехвърлени в собственост на 

общини и предоставени за ползване, на основание чл.54, ал.6 и чл.56, ал.5 от Закона за 

държавната собственост. Задачата на назначената комисия е да осъществи контрол за 

изпълнението на забраните по чл. 54, ал. 3 и чл. 56, ал. 2 от ЗДС, както и да установи на 

място реалното физическо състояние на обектите. В тази връзка са съставени общо 4 

(четири) броя протоколи, от които в Община Търговище – 2 (два) броя, Община Попово – 

1 (един) брой и Община Опака – 1 (един) брой. Съставен е един протокол в гр. Омуртаг за 

имот предоставен за ползване за нуждите на НЧ „Отец Паисий-1870”- гр. Омуртаг.  

С писмо с №ДС-03-16-97/21.12.2022 г. са изпратени годишните доклади до 

Министерския съвет, във връзка с чл.54, ал.6 и чл.56, ал.5 от Закона за държавната 

собственост. 
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Придобиване и разпореждане с имоти – държавна собственост 

 Имоти–публична държавна собственост , отнемане / предоставяне за 

управление: 

 С Решение №186 от 31 март 2022г. на Министерски съвет е предоставено 

безвъзмездно право на управление на Българска телеграфна агенция, на част от имот – 

публична държавна собственост, находящ се в област Търговище, община Търговище, гр. 

Търговище, ул. „Стефан Караджа“ №2, представляващ: самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 73626.507.229.18.13, с площ от 41,60 кв.м, разположен на първия етаж в 

четириетажна административна сграда с идентификатор 73626.507.229.18, построена в 

поземлен имот с идентификатор 73626.507.229, по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на населеното място, одобрени със Заповед №РД18-18/17.06.2005 г. на ИД на 

АГКК, подробно описан в Акт за публична държавна собственост №4289/29.12.2008 г.,  

издаден и утвърден от Областен управител на област Търговище. 

 С Решение №800 от 20 октомври 2022 г. на Министерски съвет е отнето  

поради отпаднала нужда от: 

 Националния осигурителен институт, правото на управление върху 

части от имот – публична държавна собственост, намиращ се в област Търговище, 

община Омуртаг, гр. Омуртаг, в поземлен имот с идентификатор 53535.501.497, по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Омуртаг, сграда с 

идентификатор 53535.501.497.1, етаж 2, представляващи: 

- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 53535.501.497.1.6, с 

площ 35,16 кв.м и избено помещение №2, с площ 15,39 кв.м; 

- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 53535.501.497.1.4, с 

площ 52,86 кв.м и избено помещение №1, с площ 36,10 кв.м. 

 Агенцията по геодезия, картография и кадастър–Службата по 

геодезия, картография и кадастър-Търговище, правото на управление върху част от 

имот–публична държавна собственост, намиращ се в област Търговище, община 

Омуртаг, гр. Омуртаг, ул. „Неофит Рилски” №3, в поземлен имот с идентификатор 

53535.501.497, по кадастралната карта и кадастралните регистри на града, сграда с 

идентификатор 53535.501.497.1, етаж 2, представляващ: самостоятелен обект в 

сграда с  идентификатор 53535.501.497.1.3, с площ 15 кв.м (стая №1), заедно със 

съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. 

Горецитираните имоти са предоставени за управление на Община Омуртаг. 

 С Решение №881 от 09.11.2022 г. на Министерски съвет е предоставено 

безвъзмездно право на управление на Министерството на правосъдието, за нуждите на 

Агенцията по вписванията на имот – публична държавна собственост, намиращ се в област 

Търговище, община Търговище, гр. Търговище, ул. „Митрополит Андрей“ №51, ет. 5, 
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представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73626.506.486.1.6, със 

застроена площ от 113,96 кв.м, предназначен за делова и административна дейност, в 

сграда №1, построена в поземлен имот с идентификатор 73626.506.486, по КК и КР на 

населеното място, одобрени със Заповед №РД-18-18/17.06.2005 г. на ИД на АГКК, заедно 

със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху 

терена, подробно описан в Акт за публична държавна собственост №4632 от 02.02.2017 г., 

издаден и утвърден от Областен управител на област Търговище. 

 Имоти–частна държавна собственост, отнемане / предоставяне за 

управление: 

 Със Заповед №ДС-03-01-224/21.12.2021 г. на Областния управител на 

област Търговище, отнето правото на управление поради отпаднала нужда от 

Агенция „Пътна инфраструктура” – Областно пътно управление – Търговище, върху 

имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Омуртаг, ул. „Родопи” №34, 

представляващ: поземлен имот с идентификатор 53535.501.103, с площ 609 кв.м и 

построената в него сграда с идентификатор 53535.501.103.1 (общежитие), със 

застроена площ 177 кв.м, по кадастралната карта и кадастралните регистри на града, 

одобрени със Заповед №РД-18-86/ 17.12.2009 г. на ИД на АГКК, подробно описан в 

Акт за частна държавна собственост №4645 от 19.04.2017 г., съставен и утвърден от 

Областния управител на Област Търговище. 

 С Решение №767 от 12 октомври 2022 г. на Министерски съвет и 

сключен Договор на 03.11.2022 г. между Областния управител на област Търговище 

и Кмета на Община Омуртаг е прехвърлен в собственост на община Омуртаг, 

поземлен имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Омуртаг, ул. 

„Родопи” №34, представляващ: поземлен имот с идентификатор 53535.501.103, с 

площ 609 кв.м и построената в него сграда с идентификатор 53535.501.103.1 

(общежитие), със застроена площ 177 кв.м, по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на града, одобрени със Заповед №РД-18-86/17.12.2009 г. на ИД на АГКК, 

подробно описан в Акт за частна държавна собственост №4645 от 19.04.2017 г., 

съставен и утвърден от Областния управител на Област Търговище. 

 С Решение №169 от 24 март 2022 г. на Министерски съвет за 

отпаднала нужда от имот – публична държавна собственост, в управление на 

Министерство на вътрешните работи, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и 

защита на населението“–Търговище,  и обявяването му за имот – частна държавна 

собственост и безвъзмездното му прехвърляне на собствеността на община Опака 

/Сключен Договор на 12.04.2022 г. между Областния управител на област Търговище 

и Кмета на Община Опака/, на имот находящ се в област Търговище, община Опака, 

гр. Опака, ул. „Съединение“, УПИ I от кв.46 по действащия регулационен план на 

населеното място, представляващ: административно-битова сграда с два броя гаражи 

за специализирани автомобили на един и два етажа, с масивна конструкция, със 

застроена площ от 155 кв.м, построена 1974 г., с право на строеж върху място от 
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2 540 кв.м, подробно описан в Акт за публична държавна собственост №1337-МВР от 

22.11.2004 г., издаден и утвърден от Министъра на вътрешните работи. 

 С Решение №804 от 20 октомври 2022 г. на Министерски съвет и 

сключен Договор на 10.11.2022 г. между Областния управител на област  Търговище 

и Кмета на Община Попово е прехвърлен в собственост на община Попово, имот – 

частна държавна собственост, находящ се в област Търговище, община Попово, с. 

Паламарца, представляващ, както следва: 

- сграда с идентификатор №55213.171.8.1 – едноетажна полумасивна 

сграда, със ЗП 483 кв.м, със смесено предназначение (опорен пункт, снегоринна 

база), построена 1954 г.; 

- сграда с идентификатор №55213.171.8.2 – едноетажна полумасивна 

сграда, със ЗП 26 кв.м, със смесено предназначение (опорен пункт, снегоринна 

база), построена 1954 г.; 

- сграда с идентификатор №55213.171.8.3 – едноетажна масивна 

сграда, със ЗП 32 кв.м, хангар, депо, гараж (компресорно), построена 1984 г. 

Сградите са изградени в поземлен имот с идентификатор №55213.171.8, 

собственост на МЗХГ-НУГ, находящ се в област Търговище, община Попово, с. 

Паламарца, местност „Калакоч” – горска територия, отдел/подотдел-42/5, подробно 

описани в Акт за частна държавна собственост №4845 от 26.11.2020 г., съставен и 

утвърден от Областния управител на област Търговище.  

 Със Заповед №ДС-03-01-46/02.12.2022 г. на Областния управител на 

област Търговище, отнето правото на управление поради отпаднала нужда от 

Областна дирекция по безопасност на храните-гр.Търговище, върху имот – частна 

държавна собственост, находящ се в област Търговище, община Антоново, град 

Антоново, бул. „Тузлушки герой“ №79, представляващ: самостоятелен обект в 

сграда, предназначен за гараж с идентификатор 00518.502.53.3.13, с площ 22,88 

кв.м, на първи (приземен) етаж в масивна жилищна сграда с идентификатор 

00518.502.53.3, разположена в поземлен имот с идентификатор 00518.502.53, заедно 

с 2,37% ид.ч. (1,49 кв.м) от общите части на сградата и от правото на строеж, по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Антоново, одобрени със 

Заповед РД-18-46/14.02.2022 г. на ИД на АГКК, подробно описан в Акт за частна 

държавна собственост №4931 от 12.05.2022 г., съставен и утвърден от Областния 

управител на  Област Търговище. 

 Разпореждане с имоти в управление на Областен управител на област 

Търговище и на други институции на бюджетна издръжка: 

 С писмо с изх. №ДС-03-04-3-10/14.03.2022 г.  е изпратена актуална 

информация и документи, свързани с продажбата на недвижи имоти–частна 

държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв., в управление на Областен 

управител на област Търговище, до Агенция за публичните предприятия и контрол.  
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- Към 31.12.2022 г. няма извършени разпореждания с имоти с данъчна 

оценка над 10 000 лв., по реда на чл.44, ал.1 от Закона за държавната 

собственост. 

- Към 31.12.2022 г. няма извършени разпореждания с имоти с данъчна 

оценка до 10 000 лв., по реда на чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост. 

Към 31.12.2022 г. в управление на Областен управител на Област с 

административен център Търговище са общо 23 (двадесет и три) държавни 

имоти, от които 21 (двадесет и един) имоти–частна /Приложение №2 – списък с 

имоти–частна държавна собственост в управление на Областен управител към 

31.12.2022г./ и 2 (два) имота/части от имоти–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 – 31 (тридесет и един), от 

които 28 (двадесет и осем) – частна държавна собственост и 3 (три) – публична 

държавна собственост. 

● Общ брой на отбелязване на действия по управление в  съставените актове за 

държавна собственост – 6 (шест). 

● Отразени промени по обстоятелствата върху съставени актове за държавна 

собственост – 2 (две). 

Отписване на имоти  – държавна собственост 

От актовите книги за имотите държавна собственост са отписани 46 (четиридесет 

и шест) имота, от които в полза на физически и юридически лица 31 (тридесет и един) 

имота и на общини 15 (петнадесет) имота. 

Издаване на удостоверения за наличие или липса на акт за държавна 

собственост 

След проверка в актовите книги за имотите държавна собственост са издадени                        

1 109(хиляда сто и девет) броя удостоверения за наличие или липса на акт за държавна 

собственост, както и 0 (нула) броя удостоверения, че имота е отписан от актовите книги 

на имотите–държавна собственост. 

Други дейности по опазване и защита на държавната собственост 

Във връзка с изпълнението на задълженията на Областния управител на област 

Търговище по прилагане на Закона за държавната собственост (ЗДС) и Правилника за 

прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) през отчетния период са 
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извършени редица дейности в защита на държавната собственост и опазване и на 

обществения интерес на територията на област Търговище. 

В изпълнение на Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, са 

издадени 18 (осемнадесет) броя удостоверения за наличие или липса на претенции за 

възстановяване на собствеността. 

Проверени актове за общинска собственост във връзка с осъществяване на 

административен контрол по издаване на АОС –  1 605 ( хиляда шестстотин и пет) 

броя, съответно Община Търговище – 462 (четиристотин шестдесет и два) броя, 

община Попово – 515 (петстотин и петнадесет) броя, Община Омуртаг – 524 

(петстотин двадесет и четири) броя, Община Антоново – 33 (тридесет и три) броя и 

община Опака – 71 (седемдесет и един ) броя. 

В Дирекция АКРРДС се ползват два електронни продукта – Система за обслужване 

на документите за Публична/частна държавна собственост и Регистър, в който са 

попълнени данните от всички актове за държавна собственост по актови книги. В двата 

електронни регистъра се отразяват всички промени, касаещи, имотите държавна 

собственост - актуване, отписване, промяна в обстоятелствата или отразяване на действия 

по управление във вече съставени актове за държавна собственост.  

По заявления на физически или юридически лица, и държавни институции са 

подадени 21 (двадесет и един) заявления заверени копия на документи, съхранявани в 

архива на дирекция АКРРДС.  

Справки по регистри и книги за имотите – частна и публична държавна собственост 

– 7 (седем) подадени заявления. 

Изготвяне на писма, становища, протоколи, справки и др. по постъпили в Областна 

администрация – област Търговище искания от министерства, държавни или общински 

институции или заявления от физически или юридически лица. 

За всички постъпили или образувани в Дирекция АКРРДС 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 на областна администрация Търговище, със срокове 

за съхраняване, бе унищожена и останалата част от документите/преписките (започната 

процедура през 2013 г.), за които срокът за съхранение е изтекъл. Към 31.12.2022 г. 

остават за съхранение документи/преписки с валидни срокове. 

 На гражданите и юридическите лица, направление държавна собственост, предлага 

12 (дванадесет) вида административни услуги, за които са изработени типови образци на 

заявления. 
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Приложение №1  

СПИСЪК 

на имотите - частна държавна собственост в управление на Областен управител 

към 01.01.2022г. 

 

1. Гараж на ул. „Стефан Караджа” №2; 

2. Гараж на ул. „Стефан Караджа” №2; 

3. Гараж на ул. „Стефан Караджа” №2; 

4. Гараж на ул. „Стефан Караджа” №2; 

5. Апартамент № 33, етаж 6, вх.А, гр.Търговище, ул.”Трапезица” №54; 

6. Апартамент № 26, етаж 5, вх.А, гр.Търговище, ул.”Трапезица” №54; 

7. Апартамент № 55 етаж 8, вх.А, гр.Търговище, ул. „Петлешков” №2; 

8. Самостоятелен обект с идентификатор 73626.506.486.1.9, гр.Търговище,                  

     бул. "Митрополит Андрей" № 51, ет.8; 

9. Терен, съставляващ 502/1606 идеални части от поземлен имот с идентификатор 

21275.501.41, с.Длъжка поляна, Община Антоново; 

10. Поземлен имот с идентификатор 72062.6.34, с.Таймище, община Антоново; 

11. Терен от 3 000 кв.м и построената в него сграда, находящ в с.Моравка, община 

Антоново, кв.35, парцел І; 

12. Три броя сгради, находящи се в с. Паламарца община Попово;  

13. Поземлен имот с идентификатор 55213.147.351, с. Паламарца,                  

община Попово, местност „Под кантона”; 

14. Поземлен имот с идентификатор 73626.201.186 в землището на гр.Търговище /до 

язовира/; 

15. Терен в промишлена зона, заедно с построените в него сгради, находящ се в 

землището на  гр.Търговище /до Енергия/; 

16. Поземлен имот с идентификатор 15319.5.195, находящ се в с.Голямо Соколово, 

община Търговище; 

17. Поземлен имот с идентификатор  53535.501.20,  находящ се в гр.Омуртаг 

(прилежащ терен към сгради, собственост на „СП-Първи май” ЕООД-гр. Омуртаг); 

18. Едноетажна сграда с идентификатор 53535.501.1583.1, находяща се в гр.Омуртаг,                

ул. „Климент Охридски”; 

19. Поземлен имот с идентификатор 53535.501.103, заедно с построената в него сграда,  

находящ се в гр.Омуртаг, ул. „Родопи” №34 

20. Терен в с. Голямо Новo, община Търговище /УПИ XXIII, кв. 12/; 

21. Терен в с.Момино, община Търговище и построените в него сгради (Обект за 

нуждите на ОМП /класифицирана информация/); 

22. Терен в с.Подгорица, община Търговище и построената сграда (Обект за нуждите на 

ОМП /класифицирана информация/. 
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Приложение №2 

СПИСЪК 

на имотите - частна държавна собственост в управление на Областен управител 

към 31.12.2022г. 

 

1. Гараж на ул. „Стефан Караджа” №2; 

2. Гараж на ул. „Стефан Караджа” №2; 

3. Гараж на ул. „Стефан Караджа” №2; 

4. Гараж на ул. „Стефан Караджа” №2; 

5. Апартамент № 33, етаж 6, вх.А, гр.Търговище, ул.”Трапезица” №54; 

6. Апартамент № 26, етаж 5, вх.А, гр.Търговище, ул.”Трапезица” №54; 

7. Апартамент № 55 етаж 8, вх.А, гр.Търговище, ул. „Петлешков” №2; 

8. Самостоятелен обект с идентификатор 73626.506.486.1.9, гр.Търговище,                  

     бул. "Митрополит Андрей" № 51, ет.8; 

9. Терен, съставляващ 502/1606 идеални части от поземлен имот с идентификатор 

21275.501.41, с.Длъжка поляна, Община Антоново 

10. Поземлен имот с идентификатор 72062.6.34, с.Таймище, община Антоново; 

11. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00518.502.53.3.13, гр. Антоново; 

12. Поземлен имот с идентификатор 55213.147.351, с. Паламарца,                  

община Попово, местност „Под кантона”; 

13. Терен в с. Голямо Новo, община Търговище /УПИ XXIII, кв. 12/; 

14. Поземлен имот с идентификатор 73626.201.186 в землището на гр.Търговище /до 

язовира/; 

15. Терен в промишлена зона, заедно с построените в него сгради, находящ се в 

землището на  гр.Търговище /до Енергия/; 

16. Поземлен имот с идентификатор 15319.5.195, находящ се в с.Голямо Соколово, 

община Търговище; 

17. Поземлен имот с идентификатор  53535.501.20,  находящ се в гр.Омуртаг 

(прилежащ терен към сгради, собственост на „СП-Първи май” ЕООД-гр. Омуртаг); 

18. Едноетажна сграда с идентификатор 53535.501.1583.1, находяща се в гр.Омуртаг,                

ул. „Климент Охридски”; 

19. Терен от 3 000 кв.м и построената в него сграда, находящ в с.Моравка,  община 

Антоново, кв.35, парцел І; 

20. Терен в с.Момино, община Търговище и построените в него сгради (Обект за 

нуждите на ОМП /класифицирана информация/); 

21. Терен в с.Подгорица, община Търговище и построената сграда (Обект за нуждите на 

ОМП /класифицирана информация/. 
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ПРОЗРАЧНОСТ И ОТКРИТОСТ 

 Медии и информация - През 2022г., на интернет страницата на Областна 

администрация Търговище, в социалните мрежи и средствата за масова информация се 

подаваха и бяха публикувани над 120 прессъобщения и информационни материали,  

отразяващи дейността на Областния управител и администрацията, както и поздрави по 

повод във връзка с професионални, регионални, национални и религиозни празници. 

 Приемния ден на областния управител се провеждаше регулярно през 

годината, веднъж месечно. Гражданите подаваха своите сигнали, мнения становища, 

поставяха различни по характер въпроси и искаха съдействие. Над 80 граждани се 

възползваха от възможността да поставят своите проблеми, питания и предложения, 

основно социално битови, молби за съдействие и др. Въпроси, които не са от 

компетенциите на администрацията, бяха насочени към съответните институции. 

Основните въпроси, по които посетителите са потърсили съдействие са свързани с 

трудово-правните отношения, социални проблеми и такива, свързани с високата 

безработица и възможностите за обучение и реализация на трудовия пазар на 

безработните лица. През 2022 година, областният управител и неговия заместник са 

приемали и изслушвали граждани и организации извън приемния ден. 

 През м. ЯНУАРИ 2022г. от Института по публична администрация /ИПА/ бе 

връчено на Областна администрация - Търговище високо отличие. Област Търговище  е 

сред 10-те организации с най- висок рейтинг за високи резултати  в категория „Учеща ли 

е Вашата организация” за 2021г. от ИПА. В проучването са участвали  81 

администрации и почти 3000 служители. От тях са класирани 11 организации, постигнали 

най- висок резултат за страната и ниво много над приетото за европейски стандарт, като 

РУО - Русе, РЗИ - Кърджали, Областна администрация - Русе, РУО - Враца и др., между 

които са отличени и служителите на областна администрация Търговище. 

 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

Общия брой  извършени административни услуги от Областна администрация 

Търговище през 2022 г. е  2963  бр.   

Постъпили са общо 1100  бр.  (хиляда сто) заявления за Издаване на удостоверение 

APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации“ и 

за периода  01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. са издадени общо 1802 (хиляда осемстотин и 

два) броя  удостоверения APOSTILLE на документи.  

Общият брой на регистрираните преписки през 2022 решения г. в Областна 

администрация Търговище е 8438,от които: 

- регистрирани входящи преписки – 5378; 

- регистрирани изходящи преписки – 2662;  

- регистрирани вътрешни преписки – 360; 

- регистрирани вътрешно изходящи преписки – 38. 

Административното обслужване в областна администрация Търговище се 

осъществява на принципа на „Едно гише“ в Центъра за административно 
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обслужване на Областна администрация-Търговище.  

През периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. не са постъпвали жалби  и 

сигнали, свързани с административното обслужване, осъществявано от 

администрацията.   

В указаният от Министерски съвет срок беше отчетено състоянието на 

административното обслужване за 2022 г. в интернет базираната интегрирана 

информационна система на държавната администрация.  

Периодично през 2022 година, беше актуализирана информацията за  

предоставяните услуги съобразно административните услуги регистрирани в ИИСДА.   

През 2022г продължава работата на работната група със Заповед № 

166/18.05.2020г на Областният управител на Област Търговище с цел: повишаване 

на удовлетвореността на потребителите на административни услуги на ОА-

Търговище и повишаване на качеството на административното обслужване в 

Областна администрация –Търговище в рамките на която са създадени нови 

„Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Областна 

администрация-Област Търговище“. 

Изготвена е и актуална Харта на клиента на Областна администрация-

Търговище, одобрена със Заповед на Областният управител на Област Търговище № 

122/29.03.2022г. 

През 2022 г  действа система за анкетиране, чрез която се осъществява 

мониторинг на мнението на гражданите за качеството на административните услуги, 

предоставяни от администрацията, като по този начин се следи и контролира нивото 

на административното обслужване, осъществявано от Областна администрация-

Търговище. 

И през 2022 г. Областна администрация –Търговище е организирала 

дейността си по начин, който осигурява обслужване на потребителите на 

административни услуги на едно място в едно служебно помещение, лесно за 

намиране и достъп. При осъществяване на административното обслужване 

потребителите контактуват с администрацията чрез центъра за административно 

обслужване (ЦАО).В центъра за административно обслужване (ЦАО) са поставени 

табели със логото и слогана на администрацията за местонахождението на ЦАО и 

указателни табели в ЦАО на български и английски език. В Областна 

администрация –Търговище има  осигурен удобен и лесен достъп за хора с 

увреждания, възрастни хора, хора с намалена подвижност и/или със затруднения в 

придвижването, родители или придружители на малки деца с детски колички до и в 

ЦАО, чрез идентифициране и премахване на всякакви пречки и прегради пред 

достъпността до и в ЦАО и/или служебните помещения, в които се осъществява 

административното обслужване. 
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УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

Съгласно Приложение №25 към чл.8, ал.2 от Устройствения правилник на 

областните администрации,  основната щатна численост на персонала е 24 щатни бройки, 

разпределени както следва: 

 областен управител - 1; 

  политически кабинет - заместник областен управител - 1; 

  главен секретар - 1; 

  обща администрация: дирекция „Административно-правно обслужване, 

финанси и управление на собствеността” - 7; 

  специализирана администрация: дирекция „Административен контрол, 

регионално развитие и държавна собственост” – 14. 

 Към 31.12.2022г. са заети 22 щатни бройки:  

 по служебно правоотношение – 17 щ. бр., от които: 

• висши ръководни служители - 3 щ. бр. - един главен секретар и двама 

директори на дирекции; 

• експертни длъжности с контролни и/или аналитични функции – 14 щ. бр.; 

 

 по трудово правоотношение – 5 щ. бр.,  

от които: 

• областен управител – 1 щ. бр.; 

• политически кабинет - 1 щ. бр. - заместник областен управител; 

• експертни длъжности със спомагателни функции - 2 щ. бр.; 

• технически сътрудник – 1 щ. бр.  

 

Назначаване по служебно правоотношение в щатната численост. 

 По чл.9, във връзка с чл.10, ал.1, при условията на чл.10д (след провеждане 

на конкурс) от Закона за държавния служител – 3-ма служители. 

  

 Прекратяване на служебното правоотношение в щатната численост. 

По чл.105, ал.1 от Закона за държавния служител (едностранно от държавния 

служител с предизвестие) – 3-ма служители. 

По чл.103, ал.1, т.1 от Закона за държавния служител (по взаимно съгласие) – 3-ма 

служители. 

 

Прекратяване на трудовото правоотношение в щатната численост. 

По чл.325, ал.1, т.1 от Кодекса на труда (по взаимно съгласие) – 1 служител.  

 

Извънщатната численост на персонала през 2022г. 

Извънщатни бройки по ПМС №66/28.03.1996г. за кадрово осигуряване на някои 

дейности в бюджетните организации  – 2 щ. бр. заети. 



34 

 

Извънщатни бройки 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 щ. бр. заети. 

Областна администрация – Търговище прилага системата за оценяване, съгласно 

Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната 

администрация. Тази системата за оценяване цели обвързване на целите на служителя с 

целите на администрацията, оценяване приноса на служителя, определяне на 

възнаграждението спрямо постиженията на служителя и неговото развитие. 

 До 31.01.2023г. 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 01.01.2022г. - 

31.12.2022г. 

Служители заети към 31.12.2022г., които подлежат на оценяване и са получили 

окончателна годишна оценка на изпълнението на длъжността по реда на НУРОИСДА са 

общо 17, от тях 15 служители по служебно правоотношение и 2-ма  служители по трудово 

правоотношение със съответните окончателни годишни оценки: 

- изпълнението надвишава изискванията – 14 служители; 

- изпълнението напълно отговаря на изискванията – 3-ма служители. 

Неоценени служители поради липса на действително отработени най-малко 6 

месеца в периода на оценяване – 2-ма служители по служебно правоотношение и един по 

трудово правоотношение. 

 Служители, които не се оценяват по реда на НУРОИСДА – 2-ма  служители по 

трудово правоотношение. 

Няма подадени писмени възражения от оценявани, поради несъгласие с дадената 

им от оценяващия ръководител годишна оценка на изпълнението на длъжността. 

Повишени през 2022г. на база окончателни годишни оценки от периода за 

оценяване 01.01.2022г. - 31.12.2022г. в държавна служба чрез преминаване в по-висок 

ранг – четирима държавни служители. 

Оценяването е извършено въз основа на: постигането на предварително 

определените цели, изпълнението на преките задължения и поставените задачи, приноса 

към постигане целите на администрацията и показаните компетентности, при спазване на 

принципите на законност и безпристрастност. 

 

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. 
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I. ПРИХОДИ 

В приходната част от утвърдения бюджет за 2022 г. на Областна администрация – 

Търговище бяха заложени 17 000 лв., в т.ч.: 

2 000 лв. – приходи от собственост;  

12 000 лв. – от държавни такси;  

4 000 лв. – други приходи;  

(-) 1 000 лв. – внесени ДДС и др. данъци върху продажбите;  

Реализираните приходи към края на отчетната 2021 г. са в размер на 30 926 лв. в 

т.ч.:  

„наеми на имущество” – 7 833 лв.; 

„такси за административни и други услуги и дейности” – 23 631 лв.; 

„глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети – 134 лв. 

„получени застрахователни обезщетения за ДМА” – 0.00 лв. 

„други неданъчни приходи” – 0.00 лв. 

„внесен данък върху приходите от стопанска дейност” - (-) 672 лв. 

II. РАЗХОДИ 

В администрацията бяха предприети необходимите действия и мерки за 

оптимизиране на текущите разходи, с цел да не бъдат превишени отпуснатите в бюджета 

средства и да бъде осигурено успешното реализиране на приоритетите на 

администрацията, качествено и ефективно предоставяне на административни услуги на 

гражданите и бизнеса, и поддържането на коректни договорни отношения с доставчиците 

на услуги. С оглед постигането на тези резултати, беше завишен предварителният контрол 

с цел прецизиране и ограничаване на разходите до разумен минимум. Чрез вътрешните 

разпоредби в Областна администрация - Търговище са определени лицата, 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. 

В утвърдения бюджета за 2022 г. в дейност 121 «Областни администрации» бяха 

заложени и усвоени следните финансови средства: 

Ведомствени разходи  

Разходи за издръжка по план 231 511 лв., от които усвоени 221 609 лв.; 

Капиталови разходи по план 46 752 лв., от които усвоени 46 660 лв.; 

В утвърдения бюджета за 2022 г. в дейност 282 «Отбранително-мобилизационна 

подготовка, поддържане на запаси и мощности» бяха заложени и усвоени следните 

финансови средства: 

Ведомствени разходи  

Разходи за издръжка по план 2 000 лв., от които усвоени 908.00 лв. 
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СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ЗА 

2022 г. В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТЪРГОВИЩЕ 

I. Общо състояние на системата за финансово управление и контрол. 

Въз основа на попълнения въпросник за състоянието за финансовото управление и 

контрол за 2022 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 МНОГО ДОБРО. 

В утвърдената система за финансово управление и контрол са включени процедури 

и политики, гарантиращи осъществяване целите на дейността на администрацията, 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. 

Ежегодните планове, които съдържат конкретни цели, дейности, срокове и 

отговорни звена за постигането им се приемат в началото на всяка година. Ежегодно се 

утвърждават и обективни индикатори за постигане на целите. 

През изминалата 2022 година Областна администрация Търговище се концентрира в 

постигането на основните цели на администрацията: 

  - Ефективност при провеждане на секторната политика в сферата на 

образованието; 

- Ефективност при провеждане на секторната политика, свързана с осигуряване на заетост 

на областно ниво; 

-  Превенция и противодействие на корупцията; 

- Разработване и/или актуализиране на стратегически документи на областно ниво; 

- 3аконосъобразно, ефективно и целесъобразно управление на имоти и вещи държавна 

собственост; 

- Координация изпълнението на дейности по подобряване на пътната безопасност и 

намаляване на пътнотранспортния травматизъм; 

- 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; 

-  Повишаване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, 

подобряване на административното обслужване и развитието на е-управление; 
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- Провеждане на последователна политика за повишаване ефективността на публичните 

разходи, осигуряване на добро финансово управление и контрол над публичните средства 

и активи; 

- Осигуряване на поетапно публикуване в интернет на информационните масиви и 

ресурси, достъпът до които е свободен; 

- Защита на държавния интерес по дела по чл.108 от ЗС, касаещи имоти държавна 

собственост , чрез обезпечаване на процесуално представителство; 

- Превенция и контрол на рисковете от бедствия и аварии. Управление на 

процеса по възстановяване и подпомагане след бедствия; 

- Осъществяване на ефективен контрол за законосъобразност на актове и 

действия на органите на местното самоуправление и местната администрация; 

- изграден и функционира модерен и съвременен Център за административно обслужване 

в съответствие с Наредбата за административното обслужване.  

1. Контролна среда 

В стратегическите планове и програми са определени целите, които представляват 

дългосрочните приоритети на администрацията. 

Стратегическите цели са съобразени  с целите и задачите определени с относимите  

национални стратегии, с управленската програма на правителството, и/или с други 

стратегически документи. 

Служителите на администрацията са запознати с визията, мисията, целите и 

мерките, заложени в стратегическите и годишните планове и програмни документи. 

Годишните цели на администрацията и показателите/индикаторите за тяхното 

изпълнение са определени в плановете и програмите на администрацията. 

Годишните цели на администрацията са ясни, конкретни и измерими. За отчетния 

период годишните цели на администрацията са изпълнени с изключение на една цел, 

която е незадоволително постигната. Те са подпомогнали изпълнението на стратегическите 

планове и програмните документи. 

2. Управление на риска 

За периода 2021 - 2022 г. е утвърдена „Стратегия за управление на риска. След 

формулиране оперативните цели за 2022 г., са идентифициране най-важните рискове, 

които застрашават постигането им. Отговорните служители са запознати със съществените 

рискове на администрацията, чрез предоставяне на риск-регистъра, включващ 

съществените рискове. 

 На 14.02.2022 г. е утвърден доклад от Областния управител на област Търговище за 

резултата от извършената вътрешна оценка на корупционния риск в областна 

администрация-Търговище за 2022 г. 

3. Контролни дейности 

Контролната среда е основа за формирането и функционирането на другите 

елементи на финансовото управление и контрол, тя се създава под въздействието на 

различни фактори, сред които са: философията и стилът на управление, личната 

ангажираност, професионалната етика и компетентността на ръководството и персонала, 
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добрата организационна структура, политиките и практиките по управление на човешките 

ресурси и други. 

През 2022 г. ръководството на Областна администрация Търговище предприе 

действия в различни области на финансовото управление и контрол, с цел развитие, 

подобрение и привеждане на СФУК в съответствие със Закона за финансово управление и 

контрол в публичния сектор, указанията и методически насоки по елементите на 

финансовото управление и контрол.  

Предварителен контрол се извършва върху решения и действия, свързани с 

управлението и стопанисването на имуществото, разходването на финансови средства и 

управлението на човешките ресурси. 

В Областна администрация – Търговище са създадени досиета за задължения и 

разходи. 

Ръководството предприема адекватни мерки, относими към идентифицираните и оценени 

рискове. 

Спазва стриктно принципът на двойния подпис при поемане на финансови 

задължения, извършване на плащания, подписване на договори и др. 

Осигурено е осъществяването на предварителен контрол за законосъобразност. 

Утвърдени са "Вътрешни правила за предварителен контрол в областна администрация – 

Търговище. Със Заповед на Областният управител на област Търговище са възложени като 

допълнителни задължения на определени в заповедта служители  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. 

Въведени са политики и процедури за текущ контрол върху изпълнението на поети 

финансови ангажименти и сключени договори. 

Въведени са политики и процедури за последващи оценки на изпълнението.                   Те 

са разписани в Процедура за последващи оценки на изпълнението и система за вътрешно 

докладване в областна администрация-Търговище. 

4. Информация и комуникация 

Системите за информация и комуникация осигурят идентифициране, събиране и 

разпространяване в подходяща форма и срокове на надеждна и достоверна информация, 

която да позволява изпълнението на задълженията от всяко длъжностно лице в 

администрацията. Развитието им е силен фактор за подобряване на публичното 

управление. 

Ръководството на администрацията разполага с уместна, своевременна, актуална, 

точна, вярна и достъпна информация при текущата работа и вземане на съответните 

управленски решения. 

Има определен ред за съхраняване на сключените договори в оригинал. 

Водят се регистър на сключените договори и регистър на проведените обществени 

поръчки. 
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Има определено лице, отговарящо за съхранението на сключените договори в 

оригинал и е определено място и ред за съхраняване на документацията за проведените 

обществени поръчки. 

Осигурен е адекватен и своевременен достъп на служителите в администрацията до 

данни и информация, имащи значение за изпълнението на техните задължения. 

Прилага се политика за информационна сигурност, включваща защита от зловреден 

софтуер, контроли за управление на рисковете, застрашаващи ИС и план за 

възстановяване при сривове на информационните системи. Достъпа до информацията в 

специализираните софтуерни продукти се ограничава чрез изграждане на акаунти от 

оторизираните длъжностни лица. 

Създадена е организация, при която служителите знаят как, къде и пред кого да 

докладват при установени  грешки, нередности, измами или злоупотреби. 

Всяко структурно звено се отчита за своята дейност и изпълнението на своите цели 

пред ръководството на областна администрация. 

Прилагат се процедури по документиране, съхраняване и архивиране на 

информацията, както ѝ по отношение нейната проследимост и наблюдение. 

Осъществява се ефективна комуникация до всички йерархични нива на 

администрацията. 

Осъществява се ефективна комуникация с външни организации,  във връзка с постигане 

целите на администрацията. 

5. Мониторинг 

Мониторингът е преглед и наблюдение на дейността на администрацията, с акцент 

върху постигането на целите ѝ. Той следва да предостави увереност, че системите за 

финансово управление и контрол се адаптират по подходящ начин при промени в 

условията и остават ефективни във времето. 

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 2022 г. са извършен преглед на стратегическите и оперативни цели на 

администрацията. 

Извършването на предварителен контрол в Областна администрация-Търговище в 

съответствие с изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния 

сектор се извършва върху ключовите процеси в администрацията: 

- Възлагане на обществени поръчки; 

- Бюджетен процес; 

- 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; 
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- Провеждане на конкурс за назначаване на служители и преназначаване на 

служители; 

- поемане на задължение за придобиване на дълготрайни активи; 

- извършване на предварителен контрол  за предоставяне на вещи – частна държавна 

собственост, в управление на Областен управител на Област Търговище; 

- за извършване на предварителен контрол за доброволна делба на съсобствен между 

държавата и физически или юридически лица недвижим имот – частна държавна 

собственост, в управление друго ведомство или в управление на Областен управител на 

област Търговище. 

Текущо се наблюдава и периодично се оценява състоянието на вътрешния контрол 

(системите за финансово управление и контрол). При всяка една промяна в нормативната 

база се предприема актуализация на всички документи касаещи системите за финансово 

управление и контрол. 

През отчетната година дейности и процеси на администрацията не са били обект на 

критични обществени обсъждания и публикации. 

През м. декември 2020 г. започна проверка от Агенцията за държавна финансова 

инспекция. Резултатите от доклада се отчитат през 2022 г., тъй като проверката обхваща 

периода м. декември 2020 г.- м. януари  2021 г. 

При проверката нямаме съставени актове. Констатирани са пропуски по отношение 

ползването и воденето на документация на автомобилите собственост на Областна 

администрация-Търговище, след направените препоръки са предприети незабавни 

действия за тяхното изпълнение.  

През 2021 г. със Заповед № Р-155 от 05.10.2021 г. е извършен одитен ангажимент 

областна администрация-Търговище целта, на който е оценка на управленските решения и 

действия във връзка с възлагането на обществени поръчки и изпълнението на сключени 

договори в областна администрация-Търговище за периода 01.01.2020 г – 30.09.2021 г.  

Изводите и препоръките са отразени в окончателният доклад, който е регистриран в 

администрацията на 14.03.2022 г.  

На 16.03.2022 г. е изпратен за одобрение до министър-председателя на Република 

България план за действие за изпълнение на дадените препоръки в окончателния одитни 

доклад във връзка с възлагането на обществени поръчки и изпълнение на сключените 

договори в областна администрация на област Търговище, за периода 01.01.2020 г. - 

30.09.2021 г. 

На 29.04.2022 г. в Областна администрация-Търговище е получен утвърдения  

министър-председателя на Република България план за действие за изпълнение на 

дадените препоръки в окончателния одитни доклад. 

На 24.06.2022 г. сме информирали писмено Ръководителя на звеното за вътрешен одит 

към Министерския съвет за изпълнения план за действие на дадените препоръки в одитен 

доклад № ОАУ 2106 и приложени към него документи. 

II. Области на финансовото управление и контрол, в които са предприети действия, 

насочени към развитие и подобрение. 
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  С цел планиране, управление и отчитане на публичните средства, спазване 

принципите на много добро финансово управление, прозрачност и законосъобразност, 

през 2022 г. са актуализирани вътрешните правила и процедури в съответствие с 

настъпилите законодателни промени. 

През 2022 следва да се посочи, че управленската дейност в Областна 

администрация Търговище се извършва на принципа на йерархична подчиненост, 

вътрешен контрол и обратна връзка. В рамките на оперативната дейност по планиране, 

организация, изпълнение, отчитане или контрол на определена административна дейност, 

респективно извършване на услуга се прилага принципът на координация, чрез 

провеждане на оперативни съвещания по текущи въпроси с ръководителите на отделните 

звена ежедневно. Всички служители в Областна администрация Търговище са 

информирани по електронната деловодна система EVENTIS R7 за утвърдените вътрешни 

правила. 

През 2022 година са извършвани промени в структурата на Областна 

администрация Търговище и щатната численост е намелена с три бройки, съгласно 

Приложение № 25 от Устройствения правилник на Областните администрации.  

През 2022 година са извършвани 15 обучения на служителите от Областна 

администрация Търговище в ИПА.  

При оценяване изпълнението на служителите са взети предвид характеристиките на 

професионално поведение, включени в Наредбата за условията и реда за оценяване 

изпълнението на служителите в държавната администрация. Задържането на служители с 

висока квалификация и опит става чрез повишаване в длъжност по съответния ред.  

През 2022 година са проведени пет конкурса от обявени общо девет. 

Оценката за изпълнението на контролните дейности е много добра. Системата за 

информация и комуникация гарантира проследимост на процесите в администрацията чрез 

условието за точна и полезна информация. Деловодната информационна система „ЕVENTIS 

R7“ се актуализира постоянно, обновява се интернет страницата на администрацията, 

използва се Системата за сигурно електронно връчване. 

Организирането и провеждането на прегледи на вътрешните правила, 

регистрирането на несъответствия и набелязване на мерки за отстраняването им се 

осъществява през текущата година при промяна в нормативната уредба. 

III. Области на финансовото управление и контрол, които се нуждаят от развитие и 

подобрение през 2023 год. 

- Ежегодни цели на Областна администрация – Област Търговище за 2023 г. - 

подобрение или актуализация при всяка една промяна на нормативната уредба. 

- Актуализация на вътрешните правила, процедури, стратегии при всяка една 

промяна на нормативната уредба. 

Въведените в Областна администрация Търговище политики и процедури на 

управление, в голяма степен осигуряват разумна увереност, че целите ще бъдат 

постигнати чрез пълно съответствие с нормативните актове при спазване на принципите за 
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надеждност и всеобхватност на информацията, ефективност и икономичност на дейностите 

по опазване на активите.  

Усилията на Областна администрация Търговище следва да се насочат към 

постигане не само на доброто управление на риска, но и към повишаване на 

административния капацитет и към внедряване на електронно управление.  

 

ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА, СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА 

НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Основните задачи в дейността по отбранително-мобилизационната подготовка в 

Област Търговище през 2022 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. 

През 2022 г. основните усилия бяха насочени към: 

 Разработване и усвояване с общините и Военно окръжие Търговище на Заявките за  

отсрочване от повикване във Въоръжените сили при мобилизация на запасни и техника; 

 Организиране и носене на денонощното дежурство и въвеждане на съвременна 

система за оповестяване на органите на държавната и местната власт за привеждане в по-

високи състояния и степени на готовност; 

 Във връзка със защита на населението бяха предприети следните 

превантивни мерки  за предотвратяване на бедствия: 

 Със Заповед №272/05.07.2022г. на Областния управител е назначена 

Междуведомствена комисия за проверка на техническото и експлоатационното състояние 

на язовирните стени и съоръжения към тях.  

 В изпълнение Заповед № 309/08.08.2022г. на Областния управител е извършен 

преглед на готовността за предоставяне на техника – запас с мобилизационно назначение 

от собственици – физически и юридически лица, от комисия назначена със Заповед на 

Началника на Военно окръжие - Търговище. 

 От междуведомствената комисия бяха проверени класифицираните в първа и втора 

степен на потенциална опасност водни обекти. 

 Със Заповед № 454/18.11.2022г. на Областния управител е назначена 

Междуведомствена комисия за проверка на проводимостта на речните легла извън 

урбанизирани територии в област Търговище. 

 

РАЗДЕЛ II: 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЖЕГОДНИТЕ ЦЕЛИ 

НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ  ЗА 2022 Г. 

 На основание чл. 33 а от Закона за администрацията в съответствие 

Програма за управление на правителството на Република България за периода 2018-2022 
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г., Стратегическия план за дейността на Областна администрация Търговище за периода 

2020 – 2022 г. са утвърдени ежегодни цели на администрацията за 2022 г. 

 

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА  ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ 

ПРЕЗ 2022 г. 

От утвърдените общо 13 (тринадесет) цели за 2022 г., 12 (дванадесет) са 

напълно постигнати (100%) и 1 (една) цел незадоволително постигната цел /под 50 %/ 

или 92 % напълно постигнати (100%) и 8% незадоволително постигната цел /под 50 

%/. 

Степен на постигане на заложените за 2022 г. цели : 

Таблица 1. 

 

  

През 2022 г. са проведените заседания на съветите и комисиите към областния 

управител, чиято основна роля е свързана с осъществяване на държавната политика и 

осигуряване на съответствие между националните и местни интереси, чрез диалог с 

териториалните звена на  изпълнителната власт, местните органи на управление и 

гражданските организации.  

През изминалата година са проверени 832 решения за законосъобразност на 

Общинските съвети  в област Търговище. 
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Таблица 2. 

Брой проверени за законосъобразност решения на ОбС ( 2018-2022 г. ) 

2018

2019

2020

2021

2022

698

667

669

719

832

Брой проверени за законосъобразност 
решения на ОбС (2018-2022 г.)

Решения

 

 През 2022 г. са актуваните имоти държавна собственост, както и са 

разгледани преписки за отписването на недвижими имоти от актовите книги за държавна 

собственост.  

 

Таблица 3.  

Брой актувани и отписани имоти (2018 – 2022 г.) 

 

 

Заключение: В заключение ще подчертаем, че Областна администрация - Област 

Търговище е направила своите анализи на работата през изминалата година. И през 2022 

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.  В условията на строга финансова дисциплина и 

бюджет през 2022 г. Областна администрация Търговище е подпомагала  ефективно и 

ефикасно Областния управител при изпълнение на неговите правомощия.  
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През настоящата 2023 г. ще продължи да го прави като се придържала стриктно 

към: 

МИСИЯ на Областна администрация Търговище: 

Провеждането на държавната политика за устойчиво развитие на областта чрез 

оптимално съчетаване на националните и местните интереси.  

Утвърждаване на регион Търговище, като регион с развиваща се икономика и 

устойчив жизнен стандарт, постигнати чрез съхранените и развитие на природни ресурси, 

културноисторическо наследство и предоставяне на качествени, ефективни и 

леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса. 

Добро управление, което води до повече доверие и повече ангажираност на 

обществото. Затвърждаване на уважението на гражданите към администрацията, както и 

предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни услуги за гражданите и бизнеса.  

 ВИЗИЯ на Областна администрация Търговище: 

Модерна администрация, работеща по прилагане политиката на правителството в 

областта на държавното управление. Ефективна и прозрачна администрация, която 

посреща високите очаквания на гражданите и бизнеса в областта за качествените и 

достъпни обществени услуги, осигурени от компетентни служители, мотивирани за работа 

в държавната администрация, ползваща се с доверието на всички партньори. 

 

СТАНИМИР ПАРАШКЕВОВ /П/ 

Областен управител на област Търговище 

23.02.2023 г.  

 

 

 


