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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 2016 г. на Областна 

администрация -Търговище. 

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

служителите на ОА- Търговище в Интегрираната информационна система на държавната 

администрация (ИИСДА), попълнените отчетните доклади за състоянието на 

администрациите, Системата за самооценка на административното обслужване и отчетите за 

извършената работа на директорите на дирекции АПОФУС и АКРРДС. 

Дейността на Областна администрация Търговище през 2016 г. беше насочена към 

изпълнението на поставените приоритети и цели заложени в Програмата на Правителството 

за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г. (приета с РМС № 

42/26.01.2015 г.), както и в Стратегия за развитие на държавната администрация 2014 - 2020 

г. (приета с РМС №140/14.03.2014 г.) 

Реализирането на управленските приоритети и цели изисква добре работеща 

администрация, което в условията на криза, налага бързи мерки за осъществяване на 

функционално оптимизиране на организационното структуриране и логическата 

последователност на дейностите при предоставяне на качествени услуги на гражданите. 

Основни приоритети в управлението на Правителството са: 

1. Провеждане на решителни реформи в ключови социални системи; 

2. Гарантиране върховенството на закона като основа за възстановяването на 

справедливостта и като задължително условие за добрата бизнес- и публична 

среда; 

3. Укрепване на държавността, стабилизиране на институционалната среда; 

4. Модернизиране на управлението и държавата във връзка с развитието на 

съвременните глобални процеси и технологии; 

5. Създаване на условия за развитие на страната за ускорен икономически растеж; 

6. Ефективно и прозрачно усвояване на европейските средства; 

7. Гарантиране на национална и енергийната независимост на страната; 

8. Повишаване на жизнения стандарт в България чрез осигуряване на по-добри 

условия на живот за хората; 

9. Гарантиране на социалните права на гражданите и провеждане на социална 

политика, която помага на уязвимите групи и безработните; 
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10. Очертаване на ясна перспектива за развитието на гражданите и бизнеса до 2030 г. 

Оказващо пряко въздействие върху дейността на Областна администрация Търговище 

е и Стратегия за развитие на държавната администрация 2014 - 2020 г. (приета с 

РМС №140/14.03.2014 г.) , в която са заложени следните стратегически цели: 

Стратегическа цел 1. Ефективно управление и върховенство на закона; 

Стратегическа цел 2. Партньорско управление с гражданите и бизнеса; 

Стратегическа цел 3. Открито и отговорно управление; 

Стратегическа цел 4. Професионално и експертно управление; 

Произтичащите от Правителствената програма и от Стратегическия план за  дейността 

на Областна администрация Търговище за периода 2016-2018 г., основни стратегически цели 

на Областна администрация Търговище за 2016 г., са: 

Стратегическа цел 1 Поддържане на балансирано, устойчиво, интегрирано 

териториално развитие. 

Стратегическа цел 2 Eфективно управление на държавната собственост. 

Стратегическа цел 3 Осигуряване на прозрачност и укрепване доверието на 

гражданите и бизнеса. Участие в процеса на Оценка на нормативното въздействие. 

Стратегическа цел 4 Провеждане ефективна защита на населението при бедствия, 

аварии и опазване на обществения ред. 

 

РАЗДЕЛ  І 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ 

ПРЕЗ 2016 Г. 

 През 2016 г. Областна администрация Търговище работеше активно за реализиране на 

Програмата на Правителството,  в рамките на предоставените по нормативни актове 

правомощия и компетенции  на  Областния управител, по следните основни направления: 

I. РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
1. ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ, ИНИЦИАТИВИ, СТРАТЕГИЧЕСКИ И ПЛАНОВИ 

ДОКУМЕНТИ 

 
1.1.ПРОЕКТИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ  

● Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

Реализиран бе проект на Областна администрация Търговище по схема „Подкрепа за 

заетост” на ОП „Развитие на човешките ресурси”.  Проектът бе одобрен за финансиране от 

Агенцията по заетостта през 2015 г. Беше осигурена заетост на 60 безработни лица от област 

Търговище за период от 4 месеца. Проведено бе обучение на наетите лица по ключова 

компетентност 5 „Умения за учене” и обучения на работното място. 

През 2016 г. не е реализиран такъв проект от ОА Търговище. На заседание на 

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, проведено на 06.06.2016 

г., членовете на Комисията извършиха оценка, класираха и предложиха за финансиране 57 
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подадени заявки от работодатели от област Търговище за 148 работни места за 979 242 лева 

по процедура „Обучения и заетост“ от ОПРЧР 2014-2020 г.  

● Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. 

През 2016 г. Областна администрация предостави на Министерство на 

здравеопазването информация във връзка със стартиралите инвестиционни проекти, 

свързани с обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на 

спешната помощ на територията на областта по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, като бяха 

предоставени за подписване изготвените договори за дарение и за отстъпено право на 

строеж от заинтересованите общини. 

1.2. НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ 
● Инвестиционна програма за климата чрез националния доверителен 

екофонд 

През месец декември в рамките на Инвестиционната програма за климата чрез 

Националния доверителен екофонд (НДЕФ), Областна Администрация - Търговище подаде 

Заявление за проявен интерес за финансиране на проект  „ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ при 

условията на чл. 169 ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АДМИНИСТРАТИВНА 

СГРАДА на ул. „Стефан Караджа“ №2 гр. Търговище УПИ XIV (ПИ 

№73626.507.229.18) кв.100, гр. Търговище“. Проектът за основно обновяване на 

сградата на Областна администрация – Търговище предвижда мерки за икономия на енергия 

и топлосъхранение чрез изпълнение на топлоизолация на ограждащите конструкции, с цел 

сградата да отговаря на изискванията на Наредба №7 за енергийна ефективност на сгради и 

да постигне клас на енергопотребление „В“, съгласно предписанията на Енергийното и 

Техническото обследване. 

● Национална програма за младежта  

През отчетния период Областна администрация – област Търговище, стана партньор 

на сдружение с нестопанска цел „Бизнес център – Бизнес инкубатор- Търговище“ по Проект 

по Национална програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 1 „Развитие на 

мрежата от младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ), целяща 

създаване на „Младежки информационно-консултантски център – Търговище“. 

● Програма „Еразъм“ 

През 2016 г. Областна администрация – област Търговище кандидатства по Програма 

„Еразъм+”, Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките” с проектно 

предложение „ЗАЕДНО РЕШАВАМЕ КАК!”, но не беше одобрена. 

● Национална програма енергийно обновяване на многофамилни жилищни 

сгради 

През отчетния период разпределението на регистрираните по програмата сдружения 

на собственици от област Търговище и сключените договори за финансиране с Българска 

банка за развитие е както следва: 
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Община 
Антоново 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Община 
Омуртаг 

5 5 5 5 3 2 
2 1 0 

Община 
Попово 

15 12 12 12 13 13 
13 13 0 

Община 
Търговище 

25 21 21 19 20 18 
15 0 0 

Общо: 45 38 38 36 36 33 30 14 0 
 

От общия брой сключени договори с Българска банка за развитие на територията на 

област Търговище се изпълняват 14 договора – 1 в община Омуртаг и 13 в община Попово. С 

писмо изх. № 03-01-256/21.11.2016 г. на МРРБ, считано от 22.11.2016 г. временно се 

преустановява подписването на договори с външни изпълнители за изпълнение на дейности 

по НПЕЕМЖС и обявяването на нови обществени поръчки за избор на изпълнители. 

● Програма „Старт на кариерата”  

И през 2016г. в Областна администрация – Търговище е продължена практиката за 

осигуряване на възможност за придобиване на трудов стаж на безработни 

младежи,  завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и 

заетост, чрез наемането им по програма „Старт на кариерата”. През 2016г. са наети 2-ма 

безработни младежи в периода м. февруари – м. ноември, както и един безработен младеж за 

периода м. август 2016г. – м. май 2017г.  

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

На 03.08.2016г. Областна администрация – Търговище се включва в националната програма, 

чрез осигуряване на заетост на 1 лице с трайни увреждания, регистрирано в Дирекция „Бюро 

по труда”, за срок от две години. 

 ● Регионална програма за заетост за 2016 г. 

Реализиран е проект на Областна администрация по Регионална програма за заетост и 

обучение през 2016 г. 

 Осигурена беше заетост на 10 безработни лица за период от 5,5 месеца на пълен 

8-часов работен ден до 31.03.2017 г. 
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 ● Проект „Национални координатори“ 

През годината Областна администрация се включи със свой представител като 

заместник-областен координатор по проект за учене през целия живот, във връзка с 

осъществяване на проект „Национални координатори в изпълнение на Европейската 

програма за учене на възрастни“. 

            1.3. ИНИЦИАТИВИ 

● Кампания „Опознай родния край” под патронажа на Областния управител. 

Кампанията се проведе в периода 03.03.2015г. – 30.06.2016г. Инициативата е 

насочена към учениците от 3-ти до 7-ми клас в област Търговище, които да се запознаят с 

20-те най-значими туристически обекта в областта. За целта е подготвен специален 

пътеводител. Партньори в кампанията са общинските администрации, Регионалният 

исторически музей – Търговище и РУО – Търговище. След приключване на кампанията на 

най-активните ученици са раздадени грамоти и предметни награди. 

● Инвестиционна карта на България 

Област Търговище взе участие и представи в Министерство на туризма информация 

във връзка с изработването на Инвестиционна карта на България в сферата на туризма за 

привличане на потенциални инвеститори, развитие на устойчив туризъм и подобряване на 

икономическите показатели в Дунавски туристически район.  

● „ По пътя на Ботевата чета“ 

Областна администрация–Търговище взе активно участие в разпространението на 

информация за провеждане на 70-я Национален туристически поход „По пътя на Ботевата 

чета“ Козлодуй-Околчица и 140 години от героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета 

за освобождението на България. 

● „Осинови паметник“ 

През 2016 г. продължи поетата инициатива „Осинови паметник“ на Областния 

управител на област Габрово, съпътстваща Националното честване на Шипченската епопея. 

Инициативата е насочена към познаване и опазване на историческите старини, не само като 

паметници на материалната култура, но и като предаване на знание от поколение на 

поколение, свързано с националното ни достойнство, духовност и традиционни български 

ценности. Дейностите по инициативата включват не само почистване, но и много други, като: 

конкурси, открити уроци, изложби, радиопредавания, проучвателна дейност и т. н. Всяка 

година РУО - Търговище на ротационен принцип разпределя паметниците между учебните 

заведения в областта по направения списък с наименованията на историческите паметници и 

населените места, в които са изградени на територията на област Търговище, като в ОА 

постъпва обратна информация и снимков материал от проведени събития и чествания, 

свързани с паметниците и изпълнението на дейностите по инициативата. 

● „Мениджър за един ден“ 

2016 г. за първи път Областна администрация прие предизвикателството и участва в  

инициативата „Мениджър за един ден“, като обяви две позиции: за „областен управител“ и 

„главен секретар“ на област Търговище. В администрацията бяха посрещнати двама ученика 
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от Първо СУ „Св. Седмочисленици“ Търговище и от ПГИ „Джон Атанасов“ Търговище. 

Присъединявайки се за един ден към екипа на Областна администрация те се запознаха с 

практическата работа в държавната администрация, функциите и компетенциите по 

отношение на провеждане на държавната политика на територията на областта, спецификата 

на административната дейност и задачите, които изпълняват експертите, както и работата с 

гражданите. 

● Дискусионен форум – 2016 
  
Във връзка с Международния ден на ромите 8 април, община Омуртаг организира 

Дискусионен форум – 2016, като в рамките на форума се проведе тематичната дискусия 

„Деца на мигранти – деца мигранти“, със целева група включваща: ромската общност, 

социално уязвими семейства и семейства на мигранти с различен социален статус. Експерти 

от Областна администрация присъстваха на Форума. 

● Национална кампания „Великден за всеки“ 

Областна администрация Търговище се включи в Националната кампания „ 

Великден за всеки“ „Дари празник на баба и дядо“, която се провежда под патронажа 

на омбудсмана на Република България.   

● Национален календар на инициативите по случай международния ден на 

детето – първи юни 

По инициатива на Държавна агенция за закрила на детето, Областна администрация 

Търговище предостави необходимата информация за инициативите, които ще бъдат 

проведени на територията на област Търговище по случай Първи юни. По този начин се 

включихме в Националния календар. 

● Културен календар 2016, култура и образование 

И през 2016 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 2017 г.“ 

Областна администрация предостави информация на общините и чрез тях до всички 

интересуващи се във връзка с провеждане на различни  конкурси и фестивали, както следва:   

- за произведение по мисъл на Елиас Канети на тема:  „Познание, което не си се 

осмелил да имаш“ в гр. Русе; 

- за Международен фестивал на любителските комедийни театри, пантомима, и сатира 

„Велко Кънев“ в Тополовград;  

- в Министерство на културата беше изпратено предложение за награждаване с 

годишна държавна награда „Св. Паисий Хилендарски“ 2016; 

- за участие в Девети национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа“ с 

Балканско участие в Кюстендил; 

- за участие в ХIV-я фестивал на камерния танц в гр. Хасково за различни жанрове на 

танцовото изкуство; 
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- за участие в Национален музикално-фолклорен конкурс „Орфееви таланти“ в гр. 

Калофер за занимаващи се с български фолклор и всички негови направления хора от всички 

възрасти; 

- за участие в инициативата на Младежки център и община Хасково в Национален 

фестивал на коледни и новогодишни песни; 

- за Национален конкурс за коледна картичка под наслов „Весела Коледа за всички“ 

организиран от Художествена галерия „Димитър Добрович“ в гр. Сливен;  

Във връзка с изготвянето на обобщен доклад до министъра на културата за 

постиженията, проблемите и приноса на читалищата за развитието на област Търговище и 

субсидираната численост на читалищата през 2016 г., РЕКИЦ „Читалища“-Търговище изготви 

и представи в Областна администрация Анализ за дейността на читалищата за предходната 

година, въз основа на който беше изработен доклада на Областна администрация до 

Министерство на културата 

За създаването на Обществени съвети към учебните заведения и изискването на чл. 

266, ал. 1 и ал. 3 от Закона за предучилищното и и училищното образование, областният 

управител определи представителите на работодателите в съветите на десет професионални 

гимназии в областта, по предложение на работодателските организации. 

● Кампания „Да изчистим България за един ден !" 

В периода април – юни 2016 г. Областна администрация – Търговище за шести 

пореден път се включи в кампанията на bTV Media Group „Да изчистим България заедно“, като 

координира дейностите по провеждането на инициативата на територията на област 

Търговище. За ден на почистването беше определен 4 юни, продиктувано от желанието да 

посрещнем Световния ден на околната среда 5 юни в по-чиста България. Приоритет през това 

издание на кампанията бяха защитените територии и зони със специално значение за 

биологичното разнообразие, както и подобряване на информираността на хората по 

отношение на практиките за намаляване на отпадъците. 

В инициативата активно се включиха всички общини на територията на област 

Търговище, много неправителствени организации, институции и фирми, а също така и голяма 

част от населението, които се обединиха около идеята за по-чиста и красива България и 

създаване на екологосъобразно мислене у всеки.  

● Европейски ден без загинали на пътя, операция EDWARD 

По предложение на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ТИСПОЛ 21 

септември 2016 г. е обявен за Европейски ден без загинали на пътя, който се проведе като 

полицейска операция под названието EDWARD. За главен координатор беше определена 

Главна дирекция „ Национална полиция“, като целта беше чрез наличните ресурси на 

държавните, местни и неправителствени органи и организации, както и чрез средствата за 

масово осведомяване да се популяризира Европейския ден без загинали на пътя и на 21 

септември в реално време да се предоставя информация на обществеността за броя и мястото 

на настъпилите ПТП и загиналите и ранените при тях. В тази връзка Областна администрация 

Търговище прие поканата на МВР и се включи като партньор в инициативата. 
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● Други инициативи 

Областна администрация Търговище се включи и в следните дейности: 

● заключителна среща по проект „Има ни и можем“ на сдружение „Светлина и за 

нас“; 

● работна среща с директорите на училища и детски градини, представители на 

общините и ОД на МВР на тема „Добри практики във връзка с охраната на учебните 

институции в област Търговище“; 

● участва в работата на редовната сесия на БЧК за 2016 г.; 

● предостави информация на ДАЗД, относно планирана в оперативния план на 

ДАЗД за 2016 г. дейност „Извършване на интегрирани проверки  на общинско ниво, относно 

спазване правата на децата с родители емигранти“; 

● сведе до знанието на всички ръководители и работещи в Център за настаняване от 

семеен тип на територията на област Търговище, Практически насоки, които да послужат за 

въвеждащо и продължаващо обучение на служителите в услугата; 

● изготви и изпрати в ДАЗД, Информационна карта с обобщена информация от 

общините на област Търговище, относно мониторинга на Координационния механизъм за 

взаимодействие и работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за 

взаимодействие при кризисна интервенция; 

● участва в провеждането на кръгла маса в гр. Варна за обсъждане на 

демографските предизвикателства, свързани със застаряването на населението, 

организирана от МТСП. Резултатите от дискусиите по време на кръглата маса ще бъдат 

публикувани в сборник и ще послужат за разработването на Национална цялостна стратегия 

за активен живот на възрастните хора; 

● участва в Национален семинар „Качество на социалните услуги. Системи за 

управление на качеството. Предизвикателства и решения.“, организиран от Търговищкото 

дружество за психично здраве, Община Търговище и Национален алианс за социална 

отговорност; 

● участва в пресконференция на тема „Как да защитим децата-жертви на 

престъпления“, организирана от Института по социални дейности и практики (ИСДП); 

● взе участие в Международна конференция в гр. София, по проект „Социални услуги 

– в подкрепа на ромски жени и деца за живот без насилие“, финансиран по програма Дафне 

на Ервопейския съюз; 

● участва в Дискусионен форум за подобряване на достъпа до жилище, който се 

организира от Хабитат България. Основната тема на форума бе достъпът до жилища на 

уязвими и маргинализирани групи от обществото и възможностите за подобряване на 

законодателната рамка; 

● взе участие в пресконференция за представяне на проекта на община Търговище 

„Нови хоризонти“. Дейностите се изпълняват по ОП ПЧР, процедура „Независим живот“; 

● участва като партньор с  „Асоциация Ная“ при провеждане на кампанията „Дни на 

активизъм срещу насилието, основано на пола“; 
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● в изпълнение на държавната политика за насърчаване на 

равнопоставеността на жените и мъжете, областния управител определи служители от 

ОА, които да изпълняват ролята на координатори и да го подпомагат; 

● участва в тържественото отчитане на резултатите от трети национален конкурс 

„България в картини и слово“, организиран от Министерство на образованието и науката, 

Национален дворец на децата, Община Търговище, ОДК Търговище. 

● Информационни дни и бюлетини 

През 2016 г. Областна администрация изпраща по електронен път получения от 

Министерство на туризма „Ежедневен информационен бюлетин“ и „Седмичен информационен 

бюлетин“ до общините от областта, който съдържа обобщена информация за новините в 

медиите по отношение на туризма. 

На 21.07.2016г. Областна администрация – Търговище организира информационен 

ден за представяне на процедурите „Енергийна ефективност за МСП” и „Развитие на 

управленския капацитет и растеж на МСП“ по ОПИК 2014-2020г. пред представители на 

малкия и среден бизнес в област Търговище. Лектор на събитието, което премина при 

значителен интерес от страна на бизнеса, беше г-н Владимир Бобев – началник на 

Регионален сектор – гр. Варна, Министерство на икономиката. 

На 28.09.2016г. в гр. Шумен беше организирана регионална среща за Североизточен 

район, във връзка с изпълнение целите на Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация 2014-2020г. (ИСИС). Областна администрация – Търговище се включи 

активно в организацията на срещата.  Представени бяха насоките за интелигентна 

специализация, идентифицирани в ИСИС и свързаната с тях научна инфраструктура, 

съгласно Стратегията за научни изследвания, както и предстоящи конкурсни процедури по 

оперативните програми на МИ и МОН, които се явяват финансови инструменти за реализация 

на стратегиите. От страна на Областна администрация – Търговище в срещата участва г-н 

Светлин Бонев – областен управител. 

 

1.4. СТРАТЕГИЧЕСКИ И ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ 

● Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2014г. на 

Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020г. 

В периода януари – март 2016г. е събрана и обобщена необходимата информация за 

Годишния доклад на Регионалния план за развитие, касаеща област Търговище по 

определените индикатори за наблюдение. Информацията е предоставена в определения срок 

на Секретариата на Регионалния съвет за развитие на СИР за изготвяне на окончателния 

документ. 

● Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Търговище 

2016 - 2020 г. 
През 2015 г. започна подготовката по изготвянето на Областна стратегия за развитие 

на социалните услуги за нов програмен период 2016-2020 г. Със Заповед на Областния 
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управител на област Търговище се сформираха екипи, които да изготвят стратегическия 

документ. В началото на 2016 г., Стратегията се съгласува с Областния съвет за развитие на 

област Търговище с Решение №2 от Протокол №30/18.02.2016 г.; с директора на РДСП с 

писмо с Изх.№0625/0008 от 16.02.2016 г. и се утвърди от Областния управител на област 

Търговище със Заповед №45/18.02.2016 г. 

И през 2016 г. продължи действието на разработения Координационен механизъм за 

взаимодействие по Процедура за планиране, откриване, промяна на вида и/или капацитета и 

закриване на социални услуги в област Търговище, който спомогна за постигане на по-добро 

ниво на съгласуваност и координация в действията на държавните институции и органите на 

местната власт в област Търговище. Осигуриха се услуги за реинтеграция и превенция на 

изоставянето. 

 През 2016 г. Координационния съвет по деинституционализация към Областния 

управител на Област Търговище не е провел работни срещи или заседания, тъй като не е 

имало необходимост. 

          ● Областна стратегия за интеграция на ромите в област Търговище 2012 - 

2020 г. 
Изготвен бе Годишен отчет за 2015 г. за област Търговище, относно напредъка по 

изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 

2012-2020 г. 

          ● Областен план за младежта 

Утвърден от Областния управител на Област Търговище на 25.02.2016 г. Той е 

разработен въз основа на приоритетите и стратегическите цели, заложени в Националната 

стратегия за младежта 2012-2020 г., в изпълнение на Закона за младежта и анализите на 

потребностите на младежите, представени от общините. 

 Той разписва изпълнението на националната политика за младите хора в област 

Търговище на възраст от 15 до 29 г., формирана според техните потребности и 

синхронизирана с приоритетите на европейската политика за младежта. 

 При разработването на настоящия план Областна администрация Търговище 

осъществи тясно сътрудничество с институции и организации от секторите: образование, 

заетост, социална подкрепа, здравеопазване, вътрешен ред и сигурност, с 

неправителствените организации и др. Изготвени са и: Аналитична справка за 2015 г., Отчет 

за 2015 г. и Планове на общините за 2016 г.  

 Във връзка с изготвянето на проект на актуализирана Национална стратегия за 

младежта за периода 2014-2020 г. и изискванията за изготвяне на стратегически документи 

в Република България, представихме информация за необходимия финансов ресурс, който 

ще бъде осигуряван само чрез общинските бюджети от общините на територията на област 

Търговище с цел разработване на Индикативна рамка за изпълнението на Националната 

стратегия за младежта за периода 2014-2020 г. 

През отчетния период Областна администрация – област Търговище, стана партньор 

на сдружение с нестопанска цел „Бизнес център – Бизнес инкубатор- Търговище“ по Проект 
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по Национална програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 1 „Развитие на мрежата от 

младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ), целяща създаване на „Младежки 

информационно-консултантски център – Търговище“. 

            ● Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по 

пътищата в област Търговище 2012 - 2020 г. 

В изпълнение на „Областната стратегия за подобряване безопасността на движението 

по пътищата в област Търговище 2012 – 2020 г.”, беше проведено заседание на Областната 

комисия за безопасност на движението по пътищата в област Търговище, на което членовете 

и се запознаха и приеха: 

● с решение №1/14.04.2016 г. – Анализ за дейността по безопасността на движението 

на територията на ОД на МВР – Търговище за периода 01.01.2015-31.12.2015 г. 

● с решение №2/14.04.2016 г. – Годишен доклад за 2015 г. за изпълнението на Плана 

за действие за периода 2014-2015 г. към Областната стратегия за подобряване безопасността 

на движението по пътищата в област Търговище 2012-2020 г. 

● с решение №3/14.04.2016 г. – План за действие за периода 2016-2017 г. към 

Областната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в област 

Търговище 2012-2020 г. 

II. СЪВЕТИ, КОМИСИИ, КОМИТЕТИ, АСОЦИАЦИИ 
 
2.1. СЪВЕТИ 

2.1.1. Регионален съвет за развитие (РСР) и Регионален координационен 

комитет (РКК) към РСР на Североизточен район 

През 2016 година са проведени 4 редовни съвместни заседания на РСР и РКК СИР.  

● Заседание на 22.03.2016г. в гр. Добрич – на заседанието са представени опитът и 

дейността на Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД. 

Представено е и изпълнението на държавната политика в аграрния сектор, който е един от 

приоритетните за СИР, чрез очертаване на основните цели на Програмата за развитие на 

селските райони  за периода 2014-2020г. 

● Заседание на 21-22.06.2016г. в гр. Добрич – част от дневния ред на заседанието е 

тематично насочен към програми, проекти и научни изследвания относно динамиката в 

горещи точки на бреговата зона, допринасящи за опазването и устойчивостта на 

Черноморското крайбрежие, в това число и в рамките на трансграничното сътрудничество. 

Представител на Дирекция «Централно координационно звено» към МС е запознал членовете 

на съвета с основните акценти в Закона за управление на средствата от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове и отражението му върху финансирането и 

управлението на проекти. Одобрен е Годишният доклад за 2015г., относно наблюдение на 

изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район (РПР СИР) 

2014-2020г. 

● Заседание на 04.10.2016г. в гр. Шумен – на заседанието е приета Годишната 

индикативна програма за дейността на Съвета през 2017г. Представител на Националния 
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център за териториално развитие – София е запознал присъстващите с проекта на Наредбата 

за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и 

изпълнение на концепцията и схемите за пространствено развитие, предвидени  по чл. 7 “б-г“ 

от ЗРР. Представени и обсъдени са актуални законови и стратегически документи, програми 

и проекти, касаещи развитието на професионалното образование в страната, в т.ч. в 

Североизточен район. 

● Заседание на 29.11.2016г. в гр. Шумен – един от акцентите в дневния ред на 

заседанието е темата за превенцията на риска и защитата от природни бедствия, преди 

началото на зимния сезон. Представена е също така Четвъртата процедура за присъждане на 

Етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Представител на „Географика“ ООД 

е запознал членовете на съвета с основните изводи от проекта „Разработване на Последваща 

оценка на Националната стратегия за регионално развитие за периода (НСРР) 2005-2015г.“. 

            2.1.2. Областен съвет за развитие 

           През 2016г. областният съвет за развитие проведе две редовни заседания,както 

следва: 
● Заседание на 18.02.2016г. - на заседанието са определени кметовете на общините 

Тръговище и Антоново за представители на общините от област Търговище в Регионалния 

съвет за развитие на Североизточен район. На основание чл.36а, ал.5 от ППЗСП е 

съгласувана Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Търговище за 

периода 2016-2020г. 

● Заседание на 30.11.2016г. - на заседанието са разгледани проблемите и 

предизвикателствата при управлението на отпадъците в област Търговище през 2016г., както 

и перспективите за 2017г. 

         2.1.3. Обществен съвет към Областния управител на област Търговище 

През 2016 г. Областна администрация – област Търговище кандидатства по Програма 

„Еразъм+”, Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките” с проектно 

предложение „ЗАЕДНО РЕШАВАМЕ КАК!”. Във връзка с това, се предвидиха две заседания на 

Обществения съвет към Областния управител на област Търговище, но тъй като програмата 

не беше одобрена - няма проведени заседания. 

На основание чл. 7, ал. 2 от Устройствения правилник на областната администрация и 

чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, обществения съвет към областния управител е 

закрит със заповед N3/05.01.2017г.  

          2.1.4. Областен съвет по условия на труд 

През 2016 г. Областния съвет по условия на труд работи по предварително приет План 

за дейността си през годината и на това основание бяха проведени три заседания за които 

има съставени протоколи с приети решения. 

Първото заседание е проведено на 19.02.2016 г., отразено  в  протокол № 1. 

Разгледани са следните теми: Приемане  на План за работа на ОСУТ за 2016 г.;Отчет за 

дейността на Дирекция „Инспекция по труда“-Търговище за 2015 г.; Запознаване с плана за 
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работа на Дирекция „Инспекция по труда“-Търговище за 2016 г. и Обсъждане и приемане на 

материали за провеждане на конкурс „Най-добри здравословни и безопасни условия на труд 

в Област Търговище“2015 г. На заседанието са приети 3 решения по разглежданите теми. 

Второто заседание е проведено на 28.04.2016 г., отразено е в Протокол №2. 

Разгледани са следните теми: Запознаване с протокола на комисията за номинации за Приз 

„Най-добри здравословни и безопасни условия на труд“ 2015 г. и Приемане на Обръщение 

във връзка със Световния ден за безопасност и здраве – 28 април. На заседанието са приети 

2 решения. 

Третото заседание е проведено на 25.11.2016 г. и е отразено в Протокол №3. 

Разгледани са следните теми: Проект на План за дейността на ДИТ през 2017 г.; Сравнителен 

анализ на регистрираните трудови злополуки през деветмесечието на 2016 г и същия период 

на 2015 г.; Избор на членове на Комисия за провеждане на конкурса за ЗБУТ през 2017 г. На 

заседанието са приети 3 решения. 

           2.1.5. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни 

въпроси 
През 2016 г. са проведени две заседания на съвета. Взето е едно решение. 

Първото заседание е проведено на 26 април 2016 г. като е обсъдена темата: 

„Подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред 

тях. Възможности за осигуряване на заетост, обучение и професионална квалификация на 

безработни лица от етническите малцинства за 2016 г.“ и е приет Плана за работата на 

Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси за 2016 г.  

Второто заседание е проведено на 29 ноември 2016 г. като е представена актуална 

информация, относно осигуряването на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и 

превантивни програми за хората от етническите малцинства, в частност на ромите в област 

Търговище. 

          2.1.6. Областен съвет за тристранно сътрудничество 
 

През изминалата година Областния съвет за тристранно сътрудничество към 

областния управител на област Търговище е провел едно заседание на 25.11.2016 г. 

съвместно с ОСУТ. На заседанието са разгледани следните теми: Приемане  на План за работа 

на ОСУТ за 2016 г.;Отчет за дейността на Дирекция „Инспекция по труда“-Търговище за 2015 

г.; Запознаване с плана за работа на Дирекция „Инспекция по труда“-Търговище за 2016 г. и 

обсъждане и приемане на материали за провеждане на конкурс „Най-добри здравословни и 

безопасни условия на труд в Област Търговище“ 2016 г.  На заседанието са приети 3 решения 

по разглежданите теми. 

2.1.7. Областен съвет за социално включване и подкрепа 

На второто за 2015 г. заседание на ОССВП, проведено на 14.10.2015г., се обсъди и 

планира процеса по изготвянето на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в 

област Търговище за периода 2016-2020 г.  
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 В тази връзка през 2016 г. членовете на ОССВП (Областен Оперативен екип и 

Областна работна група) проведоха работни срещи и заседания на 03.02.; 05.02.; 08.02.; 

16.02.2016 г. 

 На 18.02.2016 г. на заседание на Областния съвет за развитие на област Търговище с 

Решение №2 бе приета Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област 

Търговище за периода 2016-2020 г. 

 На 28.11.2016 г. членовете на ОССВП проведоха последното си за 2016 г. заседание, 

на което представителите на общините направиха кратък отчет за изпълнението на 

общинските годишни планове и стратегии за 2016 г. Представиха и информация за хода на 

планираните социални услуги през 2017 г.  

        2.1.8. Областен експертен съвет по устройство на територията 

За отчетния период Областният експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) 

няма проведени заседания.  

          2.1.9. Областен обществен съвет за превенция и противодействие на 

корупцията 
          През 2016г. областният обществен съвет за превенция и противодействие на 

корупцията (ООСППК) е провел 2 (две) заседания. 

● На 07 април 2016 г. се проведе първото за годината заседание, на което бяха приети: 

Програма за дейността на  Областния обществен съвет за превенция и противодействие на 

корупцията – Област  Търговище през 2016 г. и отчетен доклад за дейността на ООСППК – 

област Търговище за 2015 г. 

● На 13 декември 2016 г. бе второто заседание на ООСПППК. Гост беше г-жа Елеонора 

Николова – И.Д. Директор на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и 

организираната престъпност /ЦППКОП/, която направи експозе на тема: Превантивния 

подход на ЦППКОП при разработването на проекти с антикорупционна насоченост. Функции 

на институцията и настоящи проекти. 

2.1.10. Областен съвет по сигурност 

Със заповед № 219/15.06.2015г. на Областния управител е актуализиран състава на 

Областния съвет по сигурност(ОСС).  

 През 2016 г. съвета е провел две заседания. На 21.07.2016 г. се проведе 

първото заседание на ОСС при следния дневен ред: 

1. Запознаване на членовете на Областния съвет по сигурност с „Областен план за 

превенция на престъпността за периода 2016-2018 г.”  

2. Запознаване на членовете на Областния съвет по сигурност с „Мерки за осигуряване 

на обществен ред и сигурност.”  

 3. Дискусия по организационни въпроси. 

 Второто заседание на ОСС се проведе на  27.10.2016 г. на което членовете му се 

запознаха с : 

1. Запознаване на членовете на Областния съвет по сигурност със заповед № 

285/04.10.2016 г. на Областния управител за зимната подготовка в областта. 
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2. Доклад от кметовете на Общини и ръководителите на ведомства и дружества, имащи 

отношение към подготовката на областта за работа при усложнена зимна обстановка.  

3. Дискусия по организационни въпроси. 

2.1.11. Областния съвет за намаляване на риска от бедствия 

В изпълнение на чл. 64а, ал. 1,2 и 7 от Закона за защита при бедствия с цел 

подобряване на координацията и взаимодействието между териториалните структури на 

държавната администрация, ведомствата и юридическите лица имащи отношение по 

защитата от бедствия на територията на Област Търговище и със Заповед № 212 от 

02.09.2016 г. се създаде Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. 

В изпълнение на чл. 64б от Закона за защита при бедствия са възложени на 

Областният съвет за намаляване на риска от бедствия следните задачи: 

- Да разработи в определеният срок и да координира изпълнението на областната 

програма за намаляване на риска от бедствия; 

- Да разработва ежегодно в определения срок и да координира изпълнението на 

областният план за намаляване на риска от бедствия;  

- Да координира дейностите по изпълнение на общинските програми за намаляване на 

риска от бедствия; 

- Да разработва, преразглежда и актуализира областния план за защита при бедствия; 

Да съгласува общинските програми за намаляване на риска от бедствия; 

- Да съгласува общинските планове за защита при бедствия; 

- Да прави преглед и изготвя годишен доклад до Националният съвет за намаляване на 

риска от Бедствия, за състоянието на защитата при бедствия на територията на областта. 

2.2. КОМИСИИ 

          2.2.1. Постоянна комисия по заетост към Областен съвет за развитие 

Комисията по заетост е провела пет заседания през 2016 г., на които са приети десет 

решения.  

Първо заседание - 25 януари 2016 г.: Приета беше информация за изпълнението на 

държавния план-прием за учебната 2015-2016 г. Съгласувано беше предложението на РИО 

Търговище за държавния план-прием за учебната 2016-2017 г. Приети бяха Регионални 

приоритети на политиката по заетостта и План за работата на Комисията по заетост през  

2016 г. 

 Второ заседание - 6 юни 2016 г.: заседание, на което членовете на Комисията  бяха 

запознати със схема „Обучения и заетост“  от ОПРЧР 2014-2020 г. и направиха оценка на 

подадените от работодатели от област Търговище заявки по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ „Обучения и заетост“. В резултат на извършената оценка, 

взетите решения и на базата на получените точки, Комисията по заетост класира и предложи 

за финансиране 57 подадени заявки от работодатели за 148 работни места за 979 242 лева. 

Съставен бе и резервен списък, включващ 64 бр. заявки за 148 работни места. 

Трето заседание – 09 септември 2016 г.: на заседанието бяха обсъдени промените в 

Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, относно регионалните 
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програми за заетост и бучения. Взеха се следните Решения:областния управител със Заповед 

да сформира работна група за изготвянето на регионалната програма; съгласуваната 

(неприсъствено регионална програма да се изпрати в МТСП в определения срок; с Решение се 

прие и предложената Методика и критерии за оценка и подбор на проектни предложения за 

включване в регионалната програма, както и се определи в какъв срок да се приемат 

заявките от работодателите. 

Четвърто заседание – 19.09.2016 г. – на заседанието членовете на Комисията 

направиха оценка и подбор на подадените проектни предложения от работодатели за 

разкриване на работни места и включване в регионалната програма за заетост и обучение в 

област Търговище. Взе се едно Решение, в което КЗ оценява, класира и предлага кои 

работодатели да се включат в регионалната програма. 

Пето заседание – 29.11.2016 г. – заседанието премина при следният дневен ред: 

картина на трудовия пазар през деветмесечието на 2016 г. в област Търговище, тенденции и 

проблеми и действащите национални програми и схеми по ОП РЧР. 

2.2.2. Комисия по &4 - &4л от ЗСПЗЗ 

По данни от община Търговище към 31.12.2016г. са трасирани и извършен въвод във 

владение на  всички собственици, явили се в определения за трасирането и въвода във 

владение график за всички местности в землището на гр. Търговище по договора. Предстои 

насрочване на заседание на комисията по чл.28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ през 2017г. след 

депозиране писма от община Търговище и фирмата изпълнител на техническите дейности за 

приключване на етапите: трасиране и въвод във владение, с което всички дейности по 

договора от 2013г. и споразумението към него от 2016г. се считат за приключени. 

           2.2.3. Постоянна комисия по транспорт 

През изминалата 2016 г. постоянната комисия по транспорт не е провеждала 

заседания. 

          2.2.4. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата в област 

Търговище 

През 2016 г. комисията е провела едно планирано заседание - на 14.04.2016 г., на 

което беше утвърден Анализа за дейността по безопасността на движението на територията 

на ОД на МВР – Търговище за 2015 г. и приет Годишния доклад за 2015 г. за изпълнението на 

Плана за действие за периода 2014-2015 г. към Областната стратегия за подобряване на 

безопасността на движението по пътищата в област Търговище 2012 – 2020 г. 

 На същото заседание беше приет и разработения предварително План за действие за 

периода 2016 – 2017 г., като приложение към стратегията. 

          2.2.5. Областна епизоотична комисия 

През 2016 г. комисията е провела 2 (две) заседания свързани с усложнена 

епизоотична обстановка в страната. 

На 18.04.2016 г. беше проведено спешно заседание във връзка със Заповед 

№РД11-580/14.04.2016 г. на изпълнителния директор на БАБХ – София и писмо вх. 

№ОКД-04.1/15.04.2016 г. на директора на ОДБХ – Търговище, относно констатирани огнища 

18 

 



на болестта заразен нодуларен дерматит на територията на област Хасково. На заседанието 

бяха приети мерки за предотвратяване на възникването и разпространението му на 

територията на област Търговище. 

На 16.11.2016 г. беше проведено спешно заседание във връзка със Заповед 

№РД09-854/08.11.2016 г. на Министъра на земеделието и храните и писмо                                  

вх. №ОКД-04.3/11.11.2016 г. на директора на ОДБХ – Търговище, относно установени 

огнища на заболяванията африканска чума по свинете (АЧС) и високопатогенна инфлуенца 

по птиците на територията на страни от ЕС. На заседанието бяха приети мерки за 

предотвратяване на възникването и разпространението им на територията на Република 

България. 

2.2.6.Комисия „Военни паметници” 

С Решение на Министерски съвет № 449/03.07.2014 г. е създаден Национален комитет 

за отбелязване на 100 години от Първата световна война.   Бе изготвен Календар на 

честванията през 2016 г. и своевременно са изпратени в Министерство на отбраната 

предложения с мероприятия за 2017 г. за включването им в Националния план на 

честванията. Областна администрация актуализира Регистъра на военните паметници в 

областта след като на 27.11.2015 г. тържествено бе открит паметник-мемориал в чест на 

загиналите за България в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война в с. 

Руец. Изпратен е списък на военните паметници в тежко състояние, които се нуждаят от 

спешен ремонт, с финансов разчет до Министерство на отбраната. Областният управител на 

област Търговище участва в 10 /десет/ мероприятия проведени на територията на Областта 

във връзка с почитане паметта на загинали за свободата на България. Със заповед № 

162/14.06.2016 г. на Областния управител е актуализиран състава на Областната комисия 

„Военни паметници”.  На проведеното заседание на 30.06.2016г. бяха обсъдени 

мероприятията във връзка с тържественото честване на 100 години от Тутраканскат епопея. 

Решено, бе на 05.09.2016 г. да се проведе тържествена заря-проверка на паметника в гр. 

Търговище.  

През 2016 г.  Комисия „Военни паметници” е провела  2 /две/ заседания. 

 

2.3. Работни групи 

Постоянна работна група за изпълнение на дейности и задачи, свързани с 

правомощията на Областния управител, регламентирани в Закона за защита при 

бедствия и ПОДМКВПМС 

Със заповед № 1/05.01.2015г. на Областния управител на област Търговище е 

актуализирана Постоянната работна група за изпълнение на дейности и задачи, свързани с 

правомощията на Областния управител, регламентирани в чл.58 от ЗЗБ и чл.13, ал.4, чл.17, 

ал.1, т.4 и чл.21, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената 

комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (ПОДМКВПМС). 

През 2016 г. работната група е провела 3 заседания, на които са разгледани исканията 

на община Опака съгласно писмо вх. № ОМП-04.3/9/28.07.2016 г. за финансиране на обект 
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пропаднал общински път. След провеждане на три заседания на комисията се установи, че 

преписката не е подадена коректно и общината си изтегли преписката.  

Във връзка с постъпило искане вх. № ОМП – 04.3/24.08.2016 г. на кмета на Община 

Търговище  на 14.09.2016 г. беше проведено заседание на Постоянната работна група 

През 2016 г. Постоянната работна група проведе 4/четири/ заседания. 

 

2.4. КОМИТЕТИ 

2.4.1. Комитети за наблюдение на оперативни програми 

Областният управител на област Търговище е представител на Регионалния съвет за 

развитие на СИР в Комитетите за наблюдение на следните оперативни програми: 

● ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г. и ОП „Инициатива за малки и 

средни  предприятия” 2014-2020г. 

● ОП „Храни и/или основно материално подпомагане” 2014-2020г. 

 2.4.2. КН на ОПИК 2014-2020г. и ОПИМСП 2014-2020г. 

● 27.01.2016г. – участие в писмена процедура за неприсъствено вземане на решения; 

● 26.02.2016г. – участие в писмена процедура за неприсъствено вземане на решения; 

● 25.03.2016г. – участие в писмена процедура за неприсъствено вземане на решения; 

● 25.04.2016г. – участие в писмена процедура за неприсъствено вземане на решения; 

● 20.05.2016г. – Второ официално заседание на КН на ОПИК 2014-2020г. и ОПИМСП 

2014-2020г. – запознаване с приетите решения; 

● 31.05.2016г. – участие в писмена процедура за неприсъствено вземане на решения; 

● 25.08.2016г. – участие в писмена процедура за неприсъствено вземане на решения; 

● 24.11.2016г. – Трето официално заседание на КН на ОПИК 2014-2020г. и ОПИМСП 

2014-2020г. – запознаване с приетите решения; 

● 12.12.2016г. – участие в писмена процедура за неприсъствено вземане на решения. 

 

 2.4.3. КН на ОП „Храни и/или основно материално подпомагане” 2014-2020г. 

● 02.03.2016г. – запознаване с проект на „Наредба за реда и условията за определяне 

на целевите групи по ОП за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от 

Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица”; 

● 05.04.2016г. – запознаване с предложения за изменение и допълнение на ПМС 

№37/23.02.2015г.; 

● 04.05.2016г. – запознаване с „Годишен доклад за изпълнението на Оперативна 

програма за храните за 2015г.”; 
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● 05.08.2016г. – запознаване с проект на Изисквания за кандидатстване по процедура 

за предоставяне на БФП чрез подбор по операция тип 2: BG05FMOP001-2.002 «Предоставяне 

на индивидуални пакети хранителни продукти – 2016». 

         2.5.АСОЦИАЦИИ 
          2.5.1. Асоциация по В и К 

На 29.02.2016 г. е проведено редовно заседание на общото събрание на Асоциацията 

по В и К на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД     

гр. Търговище, на което са приети: 

• Годишен отчет за дейността на Асоциация по В и К – Търговище за 2015  г. 
  

• Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по В и К – Търговище за 2015 г. 
 

• Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК – Търговище за 2016 г. 

На 22.04.2016 г. е проведено извънаредно заседание на общото събрание на 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Търговище, на което са приети: 

• „Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД - 

Търговище за периода 2014 – 2016 г.”, в съответствие с удължения срок на настоящия 

регулаторен период до 31 декември 2016 г. 

● Сключване на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системи и 

съоръженията, както и предоставяне на В и К услуги на потребителите със съществуващия В 

и К оператор – „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище. 

На 28.10.2016 г. е проведено извънредно заседание на Общото събрание на 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Търговище , на което са приети: 

     ● Препоръчителния размер на вноската на Държавата в бюджета на Асоциацията по  

водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Търговище за 2017 г. да бъде 12 500 лв. 

● Представител от А В и К за участие във всяка дискусия между Комисия за енергийно 

и водно регулиране (КЕВР) и Оператора - “ВиК” ООД, гр. Търговище относно Бизнес плана. 

 

 
III. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ 

          В изпълнение на правомощията на Областния управител по упражняване на контрол 

за законосъобразност на актовете и действията на органите на местно самоуправление и 

местната администрация през 2016 г. бяха проверени общо 805 решения на общинските 

съвети. По 5 протокола бяха отчетени като незаконосъобразни 7 решения. Същите бяха 

върнати от Областният управител и преразгледани повторно от Общинските съвети. 

 

 

Oбщински съвет 

Брой върнати като 

незаконосъобразни 

Брой преразгледани 

решения от ОбС 

Брой оспорени решения 

пред АС - Търговище 
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решения 

Търговище - - - 

Попово 3 3 - 

Омуртаг 3 3 - 

Антоново - - - 

Опака 1 1 - 

 

IV. АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРИТОРИАЛНИ ПРОМЕНИ И ИНДИВИДУАЛНИ 

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА 

ТЕРИТОРИЯТА 

 

4.1. Административно-териториални промени 

През отчетния период няма образувани една преписки за извършване на 

административно – териториални промени. 

     4.2. Издадени индивидуални административни актове  по ЗУТ 

Във връзка със заявление с вх. №ТУ-01-02.10/14.09.2016 г. от Румен Тотев Атанасов – 

пълномощник на „Телко Инфраструктури“ ЕООД на основание чл. 124а, ал. 3 и ал. 7 от ЗУТ 

е издадена Заповед №295/10.10.2016 г. за разрешаване изработването ПУП-ПП на обект: 

„Оптична кабелна линия Търговище – Омуртаг“ с възложител „Телко Инфраструктури“ 

ЕООД, с цел бъдещо развитие и свързаности с други оператори и общински мрежи и 

обхват съгласно представеното задание в общините Търговище и Омуртаг, област 

Търговище; 

4.3. Други по ЗУТ и ЗЕЕ 

През отчетния период, в изпълнение изискванията на Наредба №5 от 28.12.2006 г. за 

техническите паспорти на строежите бе извършено Техническо обследване на сградата на 

Областна администрация и бе регистриран по съответния ред Технически паспорт на 

сградата. Едновременно с това бе извършено обследване за енергийна ефективност на 

сградата на Областна администрация, съгласно действащата нормативна уредба. 

Енергийния доклад предвижда изпълнение на 4 вида ЕСМ, при реализирането на които 

сградата ще има подобрена скала на енергопотребление от клас „С“ на клас „В“ и ще отговаря 

на нормативната уредба за енергийна ефективност. 

Отчитайки предписанията от Техническото обследване и предложените ЕСМ от 

енергийното обследване на сградата на Областна администрация бе изготвен 

инвестиционен проект „ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ при условията на чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от 

ЗУТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА на ул. „Стефан Караджа“ №2 в УПИ XIV, 

кв. 100, ПИ 73626.507.229.18, гр. Търговище“.  
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С оглед кандидатстване за финансиране по Инвестиционна програма за климата на 

НДЕФ, проекта бе внесен и одобрен от ЕСУТ при Община Търговище и издадено 

Разрешение за строеж №РС-01-98/25.11.2016 г. от Главния архитект на общината. 

V. ОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ 

5.1. Управление на имоти – държавна собственост 

Областният управител на Област с административен център Търговище в началото на 

2016 г. е управлявал общо 15 (петнадесет) държавни имота от които 14 (четиринадесет) 

частна и 1 (един) имота (част от имот), публична - държавна собственост. 

5.1.1. Имотите частна - държавна собственост са на териториите на общините 

Търговище и Омуртаг, разпределени както следва: 

●  В община Търговище – 13 (четиринадесет) имота, съгласно приложение N 1. 

През 2016 има две промени за два имота – част от ведомствения жилищен фонд, за 

отдаване под наем, както следва: 

С договор от 01.09.2016 г. за отдаване под наем, сключен между Областният 

управител на област Търговище и Служител в Областна администрация – Търговище, е 

отдаден под наем недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ 

самостоятелен обект (апартамент) с идентификатор 73626.511.311.17.33 и изба №4, (част от 

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

гр. Търговище, ул. „Трапезица” № 54, вход А, ет. 6, ап. 33. 

Със споразумение от 19.09.2016 г. се прекратява Договор за отдаване под наем на 

недвижим имот – държавна собственост от 18.03.2003 г., между Областен управител на 

Област Търговище и Служител в Областна администрация –Търговище, предмет на същият е 

недвижим  имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с 

идентификатор 73626.510.408.10.31 (апартамент) и изба №9, (част от ведомствения 

жилищен фонд), находящ се в област Търговище, община Търговище, гр. Търговище, ул. „В. 

Петлешков” № 2, вх. Б, ет. 8, ап. 55. 

 ● В гр.Омуртаг – 1 (един) имот, представляващ прилежащ терен към сгради, 

собственост на търговско дружество. Имотът не натоварва бюджета на Областна 

администрация, защото собственикът на застрояването е данъчно задължено лице и за 

терена, съгласно действащото законодателство 

● В общините Попово, Антоново и Опака – няма имоти в управление на Областен 

управител.     

5.1.2. Имотите публична - държавна собственост са 2 (два), намиращи се в          

гр. Търговище и представляващи административни сгради. 

● Част от сграда, намираща се в гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа” №2, се използва 

за нуждите на Областна администрация.      

С Решение № 257 от 8 април 2016 г. на Министерски съвет безвъзмездно се предоставя 

за управление част от имот – публична държавна собственост, на Министерство на 

земеделието и храните, за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” гр. Търговище, 
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намираща се в област Търговище, община Търговище, гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа” 

№ 2, представляваща самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73626.507.229.18.9, с 

площ от 19,65 кв.м., разположен на първи етаж в административна сграда. 

● Част сграда, намираща се в гр. Търговище, ул. "Христо Ботев": 

В изпълнение на Решение  № 816 от 29 септември 2016 г. на Министерски съвет, е 

отнето правото на управление поради отпаднала нужда от Национална агенция за приходите, 

върху част от имот – публична държавна собственост, намиращ се в гр. Търговище, ул. 

"Христо Ботев", представляваща самостоятелен обект с идентификатор 73626.506.663.1.4 

(седем броя стаи) разположен на първия етаж в административна сграда и самостоятелен 

обект с идентификатор 73626.506.663.4.1  (гараж). 

През месец ноември 2016 г. във всички имоти – държавна собственост, включени в 

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

или под наем бяха извършени проверки, във връзка с използването им по предназначение, 

поддържането на тяхното физическо състояние и спазване на клаузите по сключените 

договори. Огледите на държавните имоти/части от имоти бяха извършени от комисия, която е 

съставила 15 (петнадесет) констативни протокола, от които в: община Търговище – 10 бр. и 

в гр. Омуртаг - 4 бр. След приключването на проверките в имотите, комисията е съставила 

обобщен протокол във връзка с установеното физическо състояние, нуждата от ремонти и 

бъдещото им използване, като общото заключение на комисията е, че държавните имоти се 

използват по предназначение, не се преотстъпват на трети лица и по-голяма част от тях се 

поддържат в добро физическо състояние, като за имотите, които са в по-лошо физическо 

състояние са направени предложения за предприемане на мерки. Протоколът е утвърден от 

Областния управител. 

5.2. Придобиване и разпореждане с имоти – държавна собственост 

● С Решение № 788 от 21 септември 2016 г. на Министерски съвет, за обявяване на 

имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост, и за 

безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Попово и сключен договор на 

17.10.2016 г. между Кмета на Община Попово и Областен управител на Област Търговище, 

безвъзмездно прехвърлен в собственост на Община Попово, имот – частна държавна 

собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 57649.503.2 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на      гр. Попово с площ 7 136 кв.м., заедно с построените в 

него 7 сгради, находящ се в гр. Попово, ул. „България” (с отпаднала нужда от Министерство 

на вътрешните работи). 

● С Решение № 801 от 21 септември 2016 г. на Министерски съвет, за обявяване на 

имоти – публична държавна собственост, за имоти – частна държавна собственост, и за 

безвъзмездното им прехвърляне в собственост на община Попово е сключен договор на 

17.10.2016 г. между Кмета на Община Попово и Областен управител на Област Търговище и 

безвъзмездно прехвърлени в собственост на Община Попово, имоти – частна държавна 

собственост, които са както следва: 
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а) Поземлен имот с идентификатор 57649.503.2302 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Попово, с площ 53 637 кв.м., заедно с построените в него 

сгради, с административен адрес ул. „Раковска” №1.  

б) Поземлен имот с идентификатор 57649.503.2261 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Попово, с площ 44 979 кв.м., заедно с построените в него 

сгради, с административен адрес ул. „Асен Златаров”. 

Горното е във връзка с влизането в сила от 01.08.2016 г. на Закона за предучилищното 

и училищно образование, с който се уреждат обществените отношения свързани с 

осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование, както  и устройството, 

функциите, организацията, управлението и  финансирането на системата на образование и 

съгласно § 10 от ПЗР от същия: „заварените до влизането в сила на закона професионални 

гимназии, финансирани от Министерство на земеделието и храните, стават общински”. 

● С писмо с вх. № 94-509 от 15.04.2016 г. от Изпълнителния директор на Агенция за 

приватизация и следприватизационен контрол, на основание Решение № 3436-P oт 

12.04.2016 г. се обявява провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на 

поземлен имот – частна държавна собственост с идентификатор 73626.504.247 и построените 

в него четири сгради, находящ се в      гр. Търговище (подлежащ на продажба по реда на чл. 

44, ал. 1 от Закона за държавната собственост). Търгът е обявен за непроведен, поради 

неподадени предложения за участие в него, като за този факт Областна администрация - 

Търговище е уведомена с писмо от 30.05.2016 г. 

Имотът е включен в списъка на обектите за имоти – частна държавна собственост, с 

данъчна оценка над 10 000 лв., съгласно § 22, ал. 3 от разпоредбите на Закона за изменение 

и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.  

● Към 31.12.2016 г. в управление на Областен управител на Област с административен 

център Търговище са общо 16 (шестнадесет) държавни имота от които 14 (четиринадесет) 

частна и 2 (два) имота (части от имоти), публична - държавна собственост. 

5.3. 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 – 48  (четиридесет и осем), 

от които 33 (тридесет и три) - частна държавна собственост и 15 (петнадесет) – публична 

държавна собственост. 

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

държавна собственост – 2 (две). 
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● Отразени промени по обстоятелствата върху съставени актове за държавна 

собственост – 9 (девет). 

5.4. Отписване на имоти  – държавна собственост 

От актовите книги за имотите държавна собственост са отписани 144  (сто четиридесет 

и четири) имота, от които в полза на физически и юридически лица 27 (двадесет и седем) 

имота и на общини 117 (сто и седемнадесет) имота. 

5.5. Издаване на удостоверения за наличие или липса на акт за държавна 

собственост 

След проверка в актовите книги за имотите държавна собственост  са издадени 1028 

(хиляда двадесет и осем) броя удостоверения за наличие или липса на акт за държавна 

собственост. 

5.6. Други дейности по опазване и защита на държавната собственост 

Във връзка с изпълнението на задълженията на Областния управител по прилагане на 

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

държавната собственост (ППЗДС) през отчетния период са извършени редица дейности в 

защита на държавната собственост и опазване и на обществения интерес на територията на 

област Търговище. 

След проверка на заявленията, подадени до Областния управител в регистъра съставен 

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

8 (осем) 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 – 1187 (хиляда сто осемдесет  и седем) 

броя. 

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

документите за Публична-частна държавна собственост и регистър, в който са попълнени 

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

регистъра се отразяват всички промени, касаещи, имотите държавна собственост - актуване, 

отписване, промяна в обстоятелствата или отразяване на действия по управление във вече 

съставени актове за държавна собственост.  

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

издадени 232 заверени копия на документи, съхранявани в архива на отдел ДСУС.  

Изготвени са 6 оценителни протокола за наемна цена на имотите - държавна 

собственост, определена на ползвателите във връзка с ДДС 20/14.12.2004 г. на МФ.  

Изготвяне на писма, заявления за вписване, становища, протоколи, справки по 

регистри и др. по постъпили в Областна администрация - Търговище искания от 
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министерства, държавни или общински институции или заявления от други физически или 

юридически лица. 

За всички постъпили или образувани в отдел ДСУС преписки са окомплектовани 

досиета, които след обработването им са архивирани.  

При спазване на изискванията на Закона за Националния архивен фонд, Наредбата за 

реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на 

документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции и одобрената 

Номенклатура на делата 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 31.12.2016 г. остават за съхранение 

документи/преписки с валидни срокове. 

 На гражданите и юридическите лица, направление ДСУС предлага 12 (дванадесет) 

вида административни услуги, за които са изработени типови образци на заявления. 

 

Приложение N 1 към т.5.1.1. 
 

СПИСЪК 

на имотите - частна държавна собственост  

в Управление на Областен управител 

 

1. Стаи с №№ 130 и 132 на първи етаж в сграда гр.Търговище, ул. „Преслав” № 2; 

2. Гараж на ул. „Стефан Караджа” № 2; 

3. Гараж на ул. „Стефан Караджа” № 2; 

4. Гараж на ул. „Стефан Караджа” № 2; 

5. Гараж на ул. „Стефан Караджа” № 2; 

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

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

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

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

10.  Поземлен имот с кад. № 73626.201.186 в землището на гр.Търговище /до язовира/; 

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

землището на  гр.Търговище ПИ 3050 /до Енергия/; 

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

на ОМП /класифицирана информация/); 

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

ОМП /класифицирана информация/). 
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VI. ПРОЗРАЧНОСТ И ОТКРИТОСТ 
През месец април 2016 г. Награда за „Най-прозрачна областна администрация” получи 

област Търговище от националния конкурс „Най-добра областна администрация 2015 г.” 

Резултатите от проведеното проучване бяха обявени на тържествена церемония в София, на 

която присъстваха представители на държавната администрация, областни управители, 

академични преподаватели и студенти.  

За Областна администрация Търговище, отличието е допълнителна мотивация да 

продължим ежедневно да влагаме още повече усилия в работата си. 

През 2016 г., на интернет страницата на Областна администрация Търговище са 

публикувани над 101 прессъобщения, отразяващи дейността на Областния управител и 

администрацията. Областния управител и заместник областните управители проведоха 

изнесени приемни в четирите общини от областта – Попово, Омуртаг, Антоново и Опака. 

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

трудово-правни отношения, социални проблеми и такива, свързани с високата безработица и 

възможностите за обучение и реализация на трудовия пазар на безработните лица. През 2016 

година, областният управител и неговите заместници са приемали и изслушвали граждани и 

организации извън приемния ден. 

В Областна администрация Търговище през 2016 г. се проведе „Ден на отворените 

врати” със студенти от Икономически университет-Варна, специалност „Строителство и 

недвижими имоти“. Студентите бяха посрещнати от областния управител, който ги запозна 

със своята работа и правомощията си. „Преходът от образование към първата работа е важен 

момент в живота на Вас, младите хора, тъй като определя перспективите за професионално 

развитие, потенциала за доходи и социалното положение в дългосрочен план“, заяви пред 

младежите областният управител на област Търговище. 

          В рамките на посещението, студентите бяха запознати с дейността на дирекция 

„Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“. Те получиха 

подробна информация за структурата в администрацията и за цялостната организация на 

работния процес. Беше им пояснено какви документи се налага да бъдат издавани, както и 

нормативните разпоредби, на които се базира работата в институцията. 

          Ръководителят на един от най-големите проекти от Инвестиционната програма на 

община Търговище по ОП „Регионално развитие“, представи пред младите хора проект 

„Повишаване качеството на живот чрез подобряване физическата среда в град Търговище“, 

чрез който беше обновена централна част на града. Той ги запозна с етапите на реализация, 

както и с най-често срещаните трудности при разработването на проекти. 

         След презентацията в сградата на Областна администрация, студентите разгледаха 

градския площад, Регионалното депо за твърди битови отпадъци и пречиствателната 

станция. По време на обиколката, те имаха възможността да задават въпроси си лично на 

главния инженер на община Търговище. 

През 2016 г. Областна администрация Търговище се включи и в националната 

инициатива „Мениджър за един ден“ на фондация „Джуниър Ачийвмънт България” и отвори 
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вратите си за двама младежи, които имаха възможност да усетят работната атмосфера в 

държавната администрация. Ученик от 10 клас на ПГИИ „Джон Атанасов" пое функциите на 

областния управител, а ученичка от 11 клас на I СОУ „Св. Седмочисленици“ застана на 

мястото на главния секретар. Младежите се запознаха с правомощията на областния 

управител, с контролните му функции по отношение на опасните и рискови водни обекти на 

територията на област Търговище, както и с работата на служителите в администрацията.  

           Областният управител връчи на учениците сертификат, удостоверяващ включването 

им в програмата "Мениджър за един". 

 

VІI. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

Общия брой  извършени административни услуги от Областна администрация 

Търговище през 2016 г. е  1706 бр. От тях 1028 удостоверения за наличие или липса на акт за 

държавна собственост на имот и 367 справки по регистри и книги за имоти - частна и 

публична държавна собственост, а общия брой преписки беше 2499.  Административното 

обслужване в областна администрация Търговище се осъществява на принципа на „Едно 

гише“. При изпълнение на служебните си задължения, всеки служител от администрацията 

носи отличителен знак със снимка и данни за имената, длъжността, администрацията и 

звеното към което принадлежи на български и английски език. През периода 01.01.2016г. – 

31.12.2016г. 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 2016 г. в интернет базираната интегрирана 

информационна система на държавната администрация. 

Периодично през 2016 година, беше актуализирана информацията за  предоставяните 

услуги съобразно унифицираните административни услуги към ИИСДА. 

 За 2016 г. беше извършено проучване на удовлетвореността на потребители на 

административни услуги, предоставяни от Областната администрация - Търговище. 

Изготвения доклад беше публикуван на интернет страницата на администрацията : 

http://www.tg.government.bg . 

 

VIII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА ИЗБОРИ  

На 6 ноември 2016 г. се произведоха изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и на националния референдум. На 13.11.2016 г. се произведоха  балотажи за за 

президент и вицепрезидент на републиката.  

От съществено значение за организацията на изборите за изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и на националния референдум е добрата координация в 

работата между администрациите на централно, областно и общинско ниво. В тази връзка в 

Областна администрация-Търговище е създаден технически екип от служители, в т.ч. и 

ръководител на екипа, които пряко да отговарят за дейностите, свързани с изборите и 

взаимодействието с администрацията на Министерски съвет и общините. 
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Организационно-техническата подготовка премина в срок, без пропуски и нарушения при 

спазване на всички нормативни изисквания на Изборния кодекс. 

 

 
IX. УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

Дейността по управление на човешките ресурси  в Областна администрация – Област 

Търговище през 2016 година бе насочена към прозрачно и ефективно управление, което 

създава способни и отговорни служители, притежаващи необходимите компетентности и 

потенциал за успешно изпълнение на целите на администрацията. 

 През отчетния период Приложение №25 към чл.8, ал.2 от Устройствения правилник на 

областните администрации приет с Постановление №121 на Министерски съвет от 2000г. не 

беше променяно,  като основната щатна численост на персонала се запази 29 (двадесет и 

девет) щатни бройки, разпределени както следва: 

  

 Областен управител:1 

 Политически кабинет:2 

 в т. ч.: 

 Заместник областни управители:2 

 Главен секретар:1 

 Обща администрация: дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и 

управление на собствеността” :9 

 Специализирана администрация: дирекция „Административен контрол, регионално 

развитие и държавна собственост”:16 

 Основната щатна численост на персонала в Областна администрация – Област 

Търговище е 29 щатни бройки, от които заети към 31.12.2016г. са 27 щатни бройки.  

По служебни правоотношения – 19 щ.бр. 

По трудови правоотношения – 10  щ.бр. 

От тях: 

Областен управител – 1 щ.бр заета. 

Политически кабинет - 2 щ.бр., от които 1 незаета щ.бр. Заместник областен 

управител; 

Висши ръководни служители - 3 щ.бр. заети, от които един Главен секретар и двама 

Директори на дирекции;  

Експертни длъжности с контролни и/или аналитични функции–18 щ.бр. заети; 

Експертни длъжности със спомагателни функции -6 щ.бр., от които 1 щ.бр. незаета; 

Технически длъжности – 1 щ.бр. заета. 

 

Назначаване по служебно правоотношение: 
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 По чл. 9, във връзка с чл.10, ал.1, при условията на чл.10д (след провеждане на 

конкурс) от Закона за държавния служител -1 служител; 

Изменение на служебното правоотношение:  

 Повишаване в длъжност чрез конкурентен подбор - чл. 82, ал.3 от Закона за 

държавния служител – 3 служители; 

 Преместване за определено време – чл.83, ал. 1 и ал.4 от Закона за държавния 

служител –  1 служител;  

Прекратяване на служебното правоотношение : 

По чл.103, ал.1, т.1 от Закона за държавния служител (по взаимно съгласие, във 

връзка с предложение от страна на държавния служител)- 3 служители; 

Назначаване по трудово правоотношение: 

По чл.68, ал.1, т.3, във връзка с чл.70 от Кодекса на труда – 1 служител; 

По чл.67, ал.1, т.1, във връзка с чл.70 от Кодекса на труда – 2 служители; 

По чл.110, във връзка с чл.67, ал.1, т.1 и чл.70 от Кодекса на труда – 1 служител; 

Прекратяване на трудовото правоотношение : 

По чл.327, ал.1, т.9 от Кодекса на труда – 2 служители; 

По чл.19а, ал.2 и чл.29, ал.4 от Закона за администрацията; 

Извънщатната численост на персонала остана непроменена през 2016г.: 

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

дейности в бюджетните организации  – 2 служители; 

  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 служители; 

Областна администрация – област Търговище прилага системата за оценяване, 

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

държавната администрация. Тази системата за оценяване, цели обвързване на целите на 

служителя с целите на администрацията, оценяване приноса на служителя, определяне на 

възнаграждението спрямо постиженията на служителя и определя неговите нужди от 

развитие. 

 До 31 януари 2017г. 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 

01.01.2016г.-31.12.2016г съответно: 

Служители, които са получили окончателна годишна оценка на изпълнението на 

длъжността по реда на НУРОИСДА общо 24, от тях 19 служители по служебно 

правоотношение и 5  служители по трудово правоотношение със съответните окончателни 

годишни оценки 

- „Изпълнението надвишава изискванията” – 15 служители 

- „Изпълнението напълно отговаря на изискванията” – 9 служители 
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Неоценени служители, поради липса на действително отработени най-малко 6 месеца 

в периода на оценяване – 1 служител по трудово правоотношение; 

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

правоотношение; 

Повишени през 2016г. на база окончателни годишни оценки от периода за оценяване 

01.01.2015г.-31.12.2015г. в държавна служба чрез последователно преминаване в по-висок 

ранг - 7 държавни служители. 

 Оценяването е съобразено със законност, лоялност, честност, безпристрастност, 

политическа неутралност, отговорност и отчетност са ценностите, които се оценяват. Те се 

постигат чрез заложените цели и ръководят дейностите на държавните служители. Знанията 

могат лесно да бъдат увеличени за кратък период. Уменията се трупат чрез работа или 

практическо обучение в сравнително по-дълъг период от време. Нагласите и ценностите 

почти не се променят, но имат силен ефект върху начина, по който се представя един 

служител. 

Успешното управление на човешките ресурси през 2016г. в Областна администрация – 

Област Търговище постигна устойчив успех на администрацията чрез подобряване на 

изпълнението и развитие на служителите, споделяне на отговорности между ръководители и 

подчинени, решаване на проблемите и добра комуникация. 

Областна администрация – Област Търговище постигна устойчив успех на 

администрацията което се дължи на служителите в администрацията, които са наясно какво 

поведение се изисква от тях, за да бъдат успешни и ефективни на работното си място и 

яснотата на ръководителите при задаването на стандарти за най-добро представяне и 

получаване обективна база за аргументиране на оценките си за трудовото представяне на 

служителите. 

Заложените цели на администрацията ръководят дейностите на държавните 

служители. Знанията могат лесно да бъдат увеличени за кратък период. Уменията се трупат 

чрез работа или практическо обучение в сравнително по-дълъг период от време. Нагласите и 

ценностите почти не се променят, но имат силен ефект върху начина, по който се представя 

един служител.  

 „Успешното  управление”  е управлението на човешките ресурси  в Областна 

администрация Търговище се базира на синхронното разбиране за това, какво е необходимо 

за по-добро представяне, повишаване на мотивацията, удовлетвореността и ангажираността 

на служителите.   

 
X. 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 2016 г. на Областна администрация – 

Търговище бяха заложени 75 000 лв., в т.ч. 60 000 лв. - постъпления от продажба на 

нефинансови активи, 1 000 лв. – приходи от собственост, 10 000 лв. – от държавни такси, 4 

000 лв. – други приходи.  

Реализираните приходи през годината са в размер на 19 251 лв. и бяха получени както 

следва:  

 „приходи от наеми на имущество” – 1 001 лв. 

 „такси за административни и други услуги и дейности” – 14 855 лв. 

 „получени застрахователни обезщетения за ДМА” – 3 871 лв. 

 „внесен данък върху приходите от стопанска дейност” - (-)476 лв. 

II. РАЗХОДИ 

В бюджета за 2016 г., бяха заложени разходите за издръжка и капиталови разходи в 

размер на 175 000 лв., в администрацията бяха предприети необходимите действия и мерки 

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

средства.  

С оглед постигането на този резултат, беше завишен предварителният контрол с цел 

прецизиране и ограничаване на разходите до разумен минимум. Със заповед на Областния 

управител 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 и другите вътрешни 

разпоредби в ОА Търговище. 

Реализираните разходи за издръжка и капиталови разходи през отчетната 2016 г. са 

съответно в размер на: 181 706 лв. по Дейност «Областни администрации» и 1 197 лв. по 

Дейност «Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности», 

които осигуриха успешно 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.  

   

XI. СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 

ЗА 2014 г. В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТЪРГОВИЩЕ 

Въз основа на попълнения въпросник за състоянието за финансовото управление и 

контрол за 2016 г. и извършен анализ на прилагането на законодателството и методологията 

по финансово управление и контрол в Областна Администрация – Търговище, считам, че 

общото състояние на СФУК  е ДОБРО. 

В утвърдената система за финансово управление и контрол са включени процедури и 

политики, гарантиращи осъществяване целите на дейността на организацията, както и 

реализиране на основните приоритети, за които е създадена. Системата е съобразена със 

законодателството и вътрешните административни актове. Правилата и процедурите които са 

въведени осигуряват надеждност и всеобхватност на финансово – оперативната информация, 
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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. 

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

Въз основа на попълнения въпросник за състоянието за финансовото управление и 

контрол за 2016 г. и извършен анализ на прилагането на законодателството и методологията 

по финансово управление и контрол в Областна Администрация – Търговище, считам, че 

общото състояние на СФУК  е ДОБРО. 

В утвърдената система за финансово управление и контрол са включени процедури и 

политики, гарантиращи осъществяване целите на дейността на организацията, както и 

реализиране на основните приоритети, за които е създадена. Системата е съобразена със 

законодателството и вътрешните административни актове. Правилата и процедурите които 

са въведени осигуряват надеждност и всеобхватност на финансово – оперативната 

информация, икономичност, ефективност, прозрачност при разходването на бюджетните 

средства, опазване на активите и информацията. 

Извършваме през определен период от време анализ, самооценка и актуализация на 

вътрешните правила, с оглед ефективност при тяхното функциониране, съобразени с 

изискванията на ЗФУКПС. 

1. Контролна среда 

През 2016 г. са актуализирани „Разпределение на функциите и отговорностите между 

звената и длъжностите”, и са предприети мерки за актуализирането им. 

2. Управление на риска 

За периода 2016 - 2018 г е утвърдена „Стратегия за управление на риска. След 

формулиране оперативните цели за 2016 г., са идентифициране най-важните рискове, които 

застрашават постигането им. Отговорните служители са запознати със съществените рискове 

на организацията, чрез предоставяне на риск-регистъра, включващ съществените рискове. 

 На 17.01.2017 г. е утвърден доклад от областния управител на област 

Търговище за резултата от извършената вътрешна оценка на корупционния риск в областна 

администрация-Търговище за 2016 г. 

3. Контролни дейности 

През 2016 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, Указания за осъществяване на предварителен контрол и 

Методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол, издадени от 

Министерство на финансите през 2006 г.  

С вътрешни актове на Областната администрация са въведени контролни дейности, 

както следва: 
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- процедури за разрешаване и одобряване; 

- разделяне на отговорностите, осчетоводяване и контрол; 

- система за двоен подпис; 

- правила за достъп до активите и информацията; 

- предварителен контрол по законосъобразност; 

- процедури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички 

операции; 

- докладване и проверка на дейностите - оценка на ефикасността и ефективността на 

операциите; 

- процедури за наблюдение; 

Предварителен контрол се извършва върху решения и действия, свързани с 

управлението и стопанисването на имуществото. 

В Областна администрация – Търговище са създадени досиета за задължения и 

разходи. 

4. Информация и комуникация 

В Областна администрация – Търговище са въведени конкретни изисквания за 

създаване на пълна, надеждна и навременна информация и определен ред за движението и.  

Има определен ред за съхраняване на сключените договори в оригинал. 

Водят се регистър на сключените договори и регистър на проведените обществени 

поръчки. 

Има определено лице, отговарящо за съхранението на сключените договори в 

оригинал и е определено място за съхраняване на документацията за проведените 

обществени поръчки. 

Не са констатирани пропуски в оперативния обмен на информацията между 

дирекциите в Областна администрация, което би създало риск за неефективна комуникация. 

5. Мониторинг 

В областна администрация – Търговище е изградена система за мониторинг на 

финансовото управление и контрол, която да гарантира адекватно и навременно 

актуализиране при промени в условията. 

През 2016 г. са извършени прегледи на стратегическите и оперативни цели на 

организацията. 

Извършването на предварителен контрол върху цялостната дейност на Областна 

администрация-Търговище в съответствие с изискванията на Закона за финансовото 

управление и контрол в публичния сектор се извършва върху ключовите процеси в 

администрацията: 

- Възлагане на обществени поръчки; 

- Бюджетен процес; 

- Системата за управление на риска в организацията; 

-  Информационни системи; 

- Отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество; 
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- Продажба на движимо и недвижимо имущество; 

- Извършване на предварителен контрол за законосъобразност преди 

учредяване на право на прокарване/преминаване по реда на Закона за устройство на 

територията през държавни имоти 

- Провеждане на конкурс за назначаване на служители и преназначаване на 

служители. 

- 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 

Имаме утвърдени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на 

изпълнението на конкретните политики от областна администрация-област Търговище 

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

насочени към развитие и подобрение. 

 С цел планиране, управление и отчитане на публичните средства, спазване 

принципите на добро финансово управление, прозрачност и законосъобразност, през 2015 г. 

са актуализирани всички вътрешни правила и процедури в съответствие с настъпилите 

законодателни промени. 

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

подобрение през 2017 год. 

- Ежегодни цели на Областна администрация – Област Търговище за 2017 г. - 

подобрение или актуализация при всяка една промяна на нормативната уредба. 

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

промяна на нормативната уредба. 

IV. Допълнителна част. 

В Областна администрация – Област Търговище няма щатна бройка финансов 

контрольор, към дата на изготвяне на доклада и подпълването на въпросника. Със заповед № 

93/17.03.2015 г. на Областния управител са определени длъжностни лица, които да 

упражняват предварителен контрол за законосъобразност върху цялостната дейност 

Областна администрация – Област Търговище в съответствие с изискванията на Закона за 

финансово управление и контрол в публичния сектор. 

XII. ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА, СИГУРНОСТ И 
ЗАЩИТА  НАСЕЛЕНИЕТО   
 Основните задачи в дейността по отбранително-мобилизационната подготовка в 

Област Търговище през 2016 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 2016 г. основните усилия бяха насочени към: 
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• Изготвяне на актуални планове за привеждане и работа във военно време и 

документите свързани с отбранително-мобилизационната подготовка в областта; 

• Изготвяне и изпращане до общинските администрации указания за довършване на 

Военновременните планове и работа по ОМП през 2016 г.; 

• Подготовка на ръководния състав и специализираните органи за работа при ситуации 

от военен и невоенен характер; 

• Поддържане в готовност на системата за свръзка и оповестяване за привеждане в 

по-високи състояния и степени на готовност; 

• Разработване и усвояване с общините и Военно окръжие Търговище на Заявката за  

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

• Организиране и носене на денонощното дежурство за оповестяване на органите на 

държавната и местната власт за привеждане в по-високи състояния и степени на готовност; 

• Взаимодействие с институциите за ефективно използване на гражданските ресурси в 

интерес на националната сигурност и отбраната на страната; 

• Актуализиране инструкцията за пропускателния режим в сградата на Областна 

администрация Търговище; 

 В изпълнение разпоредбите на Закона за класифицирана информация бяха 

актуализирани: 

• Списъка на длъжностите и заемащите ги лица в Областна администрация Търговище, 

на които се налага да работят с класифицирана информация; 

• Списъка по чл. 35 от ЗЗКИ на материали и документи, съдържащи класифицирана 

информация; 

Във връзка със защита на населението бяха предприети следните превантивни мерки  за 

предотвратяване на бедствия:  

• В изпълнение на заповед № Р – 50/22.03.2016 г., т. 3, т. 5 и т.6 на 

Министър-председателя се извършиха две проверки от назначената със заповед № 

90/04.04.2016 г. на Областния управител междуведомствената комисия на потенциално 

опасните водни обекти. В резултат от проверките бяха изготвени два доклада към 30.06.2016 

г. и 23.11.2016 г. Докладите бяха изпратени на хартиен и магнитен носител на Министър на 

вътрешните работи. 

• В изпълнение на заповед № Р – 148/10.10.2016 г. на Министър-председателя на 

Република България са извършени следните дейности:  

           І. Изготвена и изпратена е заповед № 285/04.10.2016 на Областният управител на 

област Търговище до Кметовете на общини относно предприемане на превантивни мерки с 

цел намаляване на последствията за населението и осигуряване на ефективно 

функциониране на инфраструктурата в Област Търговище при усложнена зимна обстановка 

през зимния сезон 2016 – 2017 г.  

 ІІ. Актуализирани са съставите на Областния и Общинските щабове за изпълнение на  

плановете за защита при бедствия. Новите членове са включени в Системата за ранно 

предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт. 
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 В изпълнение на Решение № 211/31.05.1993 г. на Министерски съвет на Република 

България беше издадена заповед № 146/26.05.2016 г. на Областния управител за 

провеждане на тренировка със задействане на „Системата  за ранно предупреждение и 

оповестяване на населението”. 
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РАЗДЕЛ II: 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЖЕГОДНИТЕ ЦЕЛИ 

НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ  ЗА 2016 Г. 

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

правителството за периода 2014 -2018 г., Стратегическия план за дейността на Областна 

администрация Търговище за периода 2016 – 2018 г. са утвърдени ежегодни цели на 

администрацията за 2016 г. 

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА  ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ 

ПРЕЗ 2016 г. 

От поставените общо 15 (петнадесет) цели за 2016 г., 13 (тринадесет) са 

напълно постигнати (100%).  

Таблица 1. 

Степен на постигане на заложените 

за 2016 г. цели.  

През 2016 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 805 решения за законосъобразност на 

Общинските съвети  в област Търговище, с 17 /седемнадесет / броя повече от 2015 г. 

Таблица 2. 

Брой проверени за законосъобразност решения на ОбС ( 2010-2016 г. ) 

448

774 844
765 755 788 805

0

200

400

600

800

1000

2010 г. 2011 г. 2012 2013 2014 2015 2016

Брой проверени решения на ОбС
 

 

 През 2016 г. са актуваните имоти държавна собственост, както и са разгледани 

преписки за отписването на недвижими имоти от актовите книги за държавна собственост.  

Таблица 3.  
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Брой актувани и отписани имоти (2010 – 2016 г.) 
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 През 2016 г. в  Областна администрация са постъпили и са разгледани 68 сигнала, 

жалби и др. по реда на АПК, с 41 (четиридесет и един) по-малко от 2015 г.  

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

Търговище е направила своите анализи на работата през изминалата година. И през 2016 г.  

при изпълнение на функциите си Областна администрация е съблюдавала и спазвала 

мерките и приоритетите на правителството при реализирането на секторните политики в 

различните области и сфери на работа и през настоящата 2017 г. ще продължи да го прави. 

 В условията на строга финансова дисциплина и бюджет през 2016 г.  Областна 

администрация Търговище е подпомагала  ефективно и ефикасно Областния управител при 

изпълнение на неговите правомощия. Осъществявала е дейност като  модерна и прозрачна 

администрация, която посреща високите очаквания на гражданите и бизнеса за качествени и 

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

постижения. 

 

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ 

Областен управител на област Търговище 

24.02.2017 г.  
 

 
Изготвил: 

Тодорка Танева 

Главен секретар                
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