УТВЪРДИЛ:
СВЕТЛИН БОНЕВ
Областен управител на област Търговище
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Отчет за изпълнение на целите за 2016 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
1

Цели за 2016 г.

2

Дейности

3

Резултат

1.Продължаване
провеждането на
кампанията „Опознай
родния край” в област
Търговище през 2016г.

Организиране
провеждането на кампания
„Опознай родния край” в
област Търговище през
2016г.

Успешно проведена кампания
„Опознай родния край” в
област Търговище,
завършила с отличаване на
най-успешните участници,
съгласно Регламента на
кампанията

2.Създаване
на условия за
провеждане на
регионални и
секторни
политики на
територията на
област
Търговище

Участия в заседанията на
РСР СИР през 2016г.

Участия в заседанията на РСР
СИР през 2016г.

4

Индикатор за изпълнение

Индикатор за
целево
състояние
/заложен в
началото на
2016 г./

100%

3

Индикатор за
текущо състояние /
отчетен в края на
2016 г. /

100%

4

5

Индикатор за самооценка

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

Напълно постигната цел (100%)

Напълно постигната цел (100%)

Организиране
Проведено заседание на
провеждането на заседание Областния съвет за развитие
на Областния съвет за
през 2016г.
развитие .

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

Провеждане заседания на
ОСУТ
Организация по
провеждането на конкурс
за награди „Най-добри
здравословни и безопасни
условия на труд, във връзка
с Международния ден за
безопасност и здраве.

Регулярни заседания по
приет План за дейността
през 2016 г.

1.Анализ на дейностите за
изпълнение на стратегията2015 г.
2. Изготвяне на Отчет по
Плана за действие на
Националната стратегия (за
2015г.).
3. Изготвяне на План за
2015 г.
4. Разработване на
Областен план за младежта
за 2016 г.
5.Участие в проект «Заедно
решаваме как» по програма
«Еразъм +»

Изготвени:
1. Анализ за 2015 г.
2. Отчет по Плана за
действие на Националната
стратегия (за 2015 г.)
3. План за 2016 г.
4. Областен план за
младежта за 2016 г.

Проведен конкурс сред
предприятия и фирми от
област Търговище и
излъчени и наградени
носителите на Приза за 2016
г.

Провеждане на Национална
младежка среща – семинар
за структурен диалог между
младежи и лица, пряко
отговорни за формулиране и
прилагане на младежки
политики.

1

100%

4

2

100%

Напълно постигната цел (100%)

Напълно постигната цел (100%)

4

Напълно постигната цел (100%)

3

3

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

5. Подобряване
координацията
между
институциите за
изпълнение на
Областната
стратегия за
развитие на
социалните услуги
2016-2020г.

6. Провеждане
на активна
политика в
сферата на
етническите и
интеграционни
те въпроси на
територията на
област
Търговище

1.Реализация на проект
„Регионална програма за
заетост в Областна
администрация Търговище
2016“

Осигурена
заетост на
безработни лица
от област
Търговище

4

10

2.Реализация на проект
„Старт в кариерата‘

2

3

2. Организиране на 4 бр.
заседания на ПКЗ

4

5

100%

100%

3

2

Изготвяне на нова Областна Подобрено взаимодействие
стратегия за развитие на
между
социалните услуги.
заинтересованите
страни при
Консултации с общините от планиране,
област Търговище за
промяна на вида/
планиране на услуги за
капацитета и
2016-2020 г.
закриване на
Приемане на общинските
социални услуги
стратегии и планове за
2016, 2017 г.
Организиране на 3 бр.
заседания на ОССВП
Организиране на 3 бр.
заседания на ОССЕИВ

Подобряване на
координацията и
взаимодействието между
административните
структури и
неправителствените
организации
за решаване на
конкретни проблеми,
свързани с
малцинствата

Напълно постигната цел (100%)

Напълно постигната цел (100%)

Задоволително постигната цел
(5 над 50%)

7. Подобряване на
диалога между
институциите и
структурите на
гражданското общество

Организиране на заседания Подобряване на
на областния обществения координацията и
съвет
взаимодействието между
административните
структури,
неправителствените
организации и гражданското
общество
за решаване на
конкретни проблеми.

8. Изпълнение на
1. Анализ на изпълнението
Областната стратегия за на мерките заложени в
подобряване на
Плана за действие 2014безопасността на
2015 г.
движението по пътищата 2. Изготвяне Годишен
в област Търговище 2012- доклад за 2015 г.
2020 г.
3. Подготовка и изготвяне
на План за действие за
периода 2016-2017 г. към
ОСПБДП 2012-2020 г.
4. Проведени заседания на
ОКБДП

2

0

Незадоволително постигната цел
(50%)

100%

100%

Напълно постигната цел (100%)

100%

100%

Напълно постигната цел (100%)

Изготвен и приет:
1. Годишен доклад за 2015 г.
2. План за действие за
периода 2016-2017 г.

9. Ефективно управление 1.Съставяне на АДС.
Ограничаване сроковете на
и защита на държавната 2.Отписване имоти от
обслужване
актовите книги за имотите
собственост
държавна собственост.
3.Издаване на
удостоверения за
наличие/липса на АДС.
4.Поддържане на
електронен архив и
регистрите на имотите държавна собственост.
5.Прилагане на адекватни
мерки за управление на
имотите - държавна
собственост с грижата на
добър стопанин.

10.Изпълнение на
Националната програма
за енергийна
ефективност на
многофамилни жилищни
сгради в Област
Търговище

проверка за наличие на Сключени 10 бр. договори за
предпоставките
за целево
финансиране
на
одобряване
на
сградите сдружения по Националната
(контролен лист)
програма
за
енергийна
подписване на договори за ефективност
на
целево финансиране
многофамилни
жилищни
контролни
листи
за сгради в Област Търговище
извършване на контрол на 18 бр. сгради в процедури по
сключени
договори
с изпълнение на дейности по
външни изпълнители
Националната програма за
контролни
листи
за енергийна ефективност на
извършване на контрол на многофамилни
жилищни
документация за възлагане сгради в Област Търговище
на обществени поръчка и
Завършени и обновени 15
мониторинг на процеса по бр. сгради по Националната
обновяване на жилищните програма за енергийна
сгради на територията на ефективност на
областта в изпълнение на многофамилни жилищни
договорите
за
целево сгради в Област Търговище
финансиране
участие в приемателните
комисии
11.Осигуряване на
Прилагане на вътрешни
1. Системност в прилагането
прозрачност и укрепване правила на областно ниво с на политиката на
доверието на гражданите широкото участие на всички нетърпимост при
и бизнеса. Участие в
заинтересовани страни.
противодействие на
процеса на Оценка на
корупцията.
нормативното
Разширяване възможността
въздействие.
за участие в процеса на
2. Отчет за дейностите по
Оценка на нормативното
прилагането на мерките за
въздействие върху
превенция на
дейността на областния
административната
управител.
корупция.
Осъществяване на
информационни кампании и
организиране на публични
събития за популяризиране
на дейността на
администрацията.

3. Участие в извършени
оценки на нормативното
въздействие върху актове,
касаещи дейността на
областния управител.

100%

100%

Напълно постигната цел (100%)

1

1

Напълно постигната цел (100%)

1

1

1

1

Напълно постигната цел (100%)

Напълно постигната цел (100%)

12. Обезпечаване
произвеждането на
избори за президент и
вицепрезидент 2016г.

Заседания на Областния 4. Провеждане на заседания
обществен
съвет
за на
Областния
обществен
превенция
и съвет
за
превенция
и
противодействие
на противодействие
на
корупцията
–
област корупцията
–
област
Търговище
Търговище.
12.1
Проведени избори за
Взаимодействие
президент и вицепрезидент
и координация на
2016
дейностите
между МС, ЦИК,
общинските
администрации и
ОИК

2

2

Напълно постигната цел (100%)

1

1

Напълно постигната цел (100 %)

100%

100%

Напълно постигната цел (100 %)

100%

100%

Напълно постигната цел (100 %)

12.2
Разпределяне и
предоставяне по
общини на
изборни книжа и
материали

13. Повишаване на
удовлетвореността на
потребителите на
услугите.

14.Управление на
финансовите ресурси

12.3 Административен
контрол върху
спазването на
нормативната
уредба
Анализ на информацията от • Подобряване на работните
попълнени анкетни карти и процеси по предоставяне на
подадените мнения,
административни услуги.
предложения и сигнали в
Повишено доверие в
съответната кутия
администрацията и
повишена удовлетвореност
на потребителите на
административни услуги.
Ефективно
и
ефикасно
1. Преглед и анализ на
разходване
на
бюджетни
необходимостта от
средства-2 броя документи
разходване на средства
за
изпълнение
на
извън одобрените в
утвърдените
политики
и
бюджета на
програми
администрацията.

15.Извършване на
1. Осигуряване на
проверки на техническото превантивна дейност
състояние на
потенциално опасните
водни обекти,
състоянието на
съществуващите
корекции на реки, дерета
и диги и проводимостта
на речните легла

1. Осъществена превантивна
дейност -2 пъти годишно и
при необходимост

100%

Съгласувал:
Тодорка Танева
Главен секретар
Изготвили:
Инж. Иванка Димчева
Директор на дирекция АКРРДС

инж.Йоан Пеев
Директор на дирекция АПОФУС

100%

Напълно постигната цел (100 %)

