РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Търговище
ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ ПРЕЗ 2019
ГОДИНА

1

1. ВЪВЕДЕНИЕ
2. РАЗДЕЛ I:
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТЪРГОВИЩЕ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА 2019 г.
3. РАЗДЕЛ II:
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЖЕГОДНИТЕ ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2019 Г.

РАЗДЕЛ I

2

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 2019 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 2018 г. беше насочена към
изпълнението на поставените приоритети и цели заложени в Програма за управление на
правителството на Република България за периода 2017-2021 г., както и в Стратегия за
развитие на държавната администрация 2014 - 2020 г. (приета с РМС №140/14.03.2014 г.):
Програма на Правителството за управление на правителството на Република
България за периода 2017-2021 г.
Част от основни приоритети са:


Реализиране

на

европейската

политика

и

задълбочаване

на

двустранните

политически, икономически и културни отношения със страните от Югоизточна Европа;
 Балансирано регионално развитие;
 Ограничаване на негативните демографски тенденции, в т.ч повишаване на
раждаемостта, намаляване на младежката емигрция, балансирана имиграционна политика,
съобразена с потребностите на българския бизнес;
 Увеличаване на доходите чрез заетост и по-голяма производителност на труда;
 Гарантиране на правата на всички деца;
 Стабилна пенсионна система;
 Гарантиране на правата на хората с увреждания;


Ефективно

противодействие

на

тероризма,

организираната

престъпност

и

корупцията;
 Ефективна защита на населението от бедствия и аварии;
 Стабилна финансова система като предпоставка за устойчиво икономическо
развитие и поддържане на атрактивна инвестиционна среда;
 Ефективно управление на средствата от Европейския съюз за осигуряване на
максимален положителен ефект;
 Гарантиране на ефективна, бърза и справедлива съдебна власт;
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Ликвидиране

на

неграмотността

и

задължително

образование,

повишаване

качеството на образователния процес, практически ориентирано към потребностите на
пазара на труда чрез мотивирани, подготвени и подкрепяни учители;
 Подобряване здравето на нацията;
 Развитие на електронното здравеопазване;


Развитие

на

изкуствата,

културните

и

творческите

индустрии,

културното

наследство и културния туризъм.
 Устойчива политика за здравословна околната среда;
 Устойчиво, конкурентоспособно и пазарноориентирано земеделие; 


Ефективно

поддържане,

модернизация

и

развитие

на

транспортната

инфраструктура;
 Повишаване растежа и конкурентоспособността на българската икономика;
 Гарантиране на енергийната сигурност на страната;
 Утвърждаване на България като целогодишна туристическа дестинация.
 Цялостна реформа на българския спорт;
 Намаляване на административната тежест пред бизнеса и гражданите и създаване
на по-добри условия за икономическа и инвестиционна дейност;
 Подобряване на публичната среда чрез политика за прозрачност;
 Развитие на електронното управление;
Мерките

от

Програмата

за

управление

на

правителството

на

Република

България за периода 2017 - 2021 г., предложени от първостепенните разпоредители с
бюджет, ще бъдат изпълнявани в рамките на утвърдените им бюджети за съответните
години.
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 Стратегическия план за дейността на Областна администрация
Търговище

за

периода

2019-2018

г.,

основни

стратегически

цели

на

Областна

администрация Търговище за 2019 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.
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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 2019 Г.
През 2019 г. Областна администрация Търговище работи активно за реализиране на
Програмата на Правителството, в рамките на предоставените по нормативни актове
правомощия и компетенции на Областния управител, по следните основни направления:

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ, ИНИЦИАТИВИ, СТРАТЕГИЧЕСКИ И ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ
ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ


Фонд „Условия на труд“

През 2019г. Областна администрация – Търговище изготви и успешно защити проект
„Подобряване на условията на труд в Областна администрация – Търговище“ пред Фонд
„Условия на труд“ – София. Основната цел на проекта е подобряване на показателите и
параметрите на работната среда в Областна администрация – Търговище, чрез извършване
на строително-ремонтни дейности в сградния фонд на администрацията, което ще доведе
до подобряване на условията на труд. Ще бъдат ремонтирани санитарните помещения, ще
се извърши подмяна на интериорни врати и монтаж на климатици в сградата на
администрацията. Общата стойност на проекта е 35 174,98 лв без ДДС. Периодът на
изпълнение е 12 месеца: 12.07.2019г. – 12.07.2020г.
●

Национална

програма

за

енергийна

ефективност

на

многофамилни

жилищни сгради (НПЕЕМЖС)
През

2019г.

администрация –

успешно

Търговище

приключи
осъществи

изпълнението

на

НПЕЕМЖС.

Областна

мониторинг на процеса по обновяване

на

жилищните сгради на територията на областта в изпълнение на договорите за целево
финансиране, съгласува необходимите документи и участва в приемателните комисии. В
резултат на изпълнението на програмата в област Търговище са санирани общо 33 сгради,
както следва: община Търговище – 18 сгради, община Попово – 13 сгради и община
Омуртаг – 2 сгради.

● Програма „Старт на кариерата”
И през 2019г. в Областна администрация – Търговище е продължена практиката за
осигуряване на възможност за придобиване на трудов стаж на безработни младежи,
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завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост,
чрез наемането им по програма „Старт на кариерата”. Нает е един младеж в периода 05.02.
– 05.11.2019г.
● Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания
Областна администрация – Търговище продължава да участва в националната програма,
чрез осигуряване на заетост на лица с трайни увреждания, регистрирани в Дирекция „Бюро
по труда“. През 2018г. бяха наети две безработни лица за период от 2 години, които през
2019г. продължиха работата си в Областна администрация – Търговище.
● Национален план за действие по заетостта през 2019г.

Регионална програма за заетост за 2019 г.
Реализиран е проект на Областна администрация - Търговище по Регионална
програма за заетост през 2019 г.
Осигурена беше заетост на 17 безработни лица за период от 6 месеца.
ИНИЦИАТИВИ
 Комуникационна инициатива – „Културното многообразие на Европа“
Областна администрация – Търговище съвместно с Центъра за младежки дейности
и инициативи и празнична агенция „Хепи дей” организира концерт по Комуникационната
стратегия на Република България за Европейския съюз под надслов „Европа в песен и
танц”. В концерта участваха над 50 участника и бе посетен от над 200 зрители.
Програмата на децата от Центъра за младежки дейности и инициативи включваше
български фолклорни танци, естрадни песни, модерен балет, мажоретен състрав и
изпълнения на детски фолклорен ансамбъл, „Шарено герданче”.


Комуникационна инициатива – „Ние в европейското семейство“

Областна администрация – Търговище заедно със 7/седем/ читалища от областта
организира публични събития на тема „Ние в европейското семейство“, на които беше
представено културното многообразие на ЕС, насърчаване на толерантността, превенция на
езика на омразата и т.н.
Темите бяха засегнати чрез различни мероприятия в читалищата: конкурс за
рисунка,
футболен

конкурс
турнир,

стихотворения,

"Рисунка
турнир

концерти,

върху
по

асфалт",

шахмат,

експозиция

фотоизложба,

турнир

на

по

български

тенис

интерактивно
на

маса,

състезание,

рецитиране

традиционни носии

на

и плетива,

кулинарна изложба.
Събитията бяха посетени от средно 30 души във всяка община.
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Пътуваща

изложба

„140

години

от

Учредителното

събрание

и

приемането на Търновската конституция“
Народното събрание със съдействието на Държавна агенция „Архиви“ подготвиха
представителна пътуваща изложба посветена на събитието - „140 години от Учредителното
събрание и приемането на Търновската конституция“.
Областна администрация – Търговище се включи в честването на годишнината от
приемането на Търновската Конституция, като се ангажира да организира представяне на
изложбата пред жителите и гостите на област Търговище. Всички 40 пана бяха изложени
във фоайето на Регионална библиотека „Петър Стъпов“ гр. Търговище. Изложбата бе
официално открита на 11 март 2019 г.
● „По пътя на Ботевата чета“
Областна администрация – Търговище взе активно участие в разпространението на
информация за провеждане на 73-я Национален туристически поход „По пътя на Ботевата
чета“ Козлодуй-Околчица.
● Култура, Културен календар 2019
И през 2019 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 2019 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 ХVII Национален фестивал на камерния танц в гр. Хасково;
- за Международен фестивал на любителските комедийни театри, пантомима и
сатира „Велко Кънев“ - Тополовград 2019 г.
- за участие в Единадесети национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху
листа“ 2019 г. в гр. Кюстендил;
- за Традиционният народен събор „Света Троица“, гр. Тополовград;
- за 34-ти национален поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“;
- за традиционния Фолклорен събор "Златната гъдулка", гр. Русе.
● Образование
1. С подкрепата и съдействието на Областния управител бяха:
- изградена многофункционална открита спортна площадка в ОУ „Св.Св. Кирил и
Методий“, с. Зараево, обл. Търговище;
-

ремонтирани санитарните помещения в II СУ „Проф. Никола Маринов“, гр.

Търговище;
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- изградени санитарни помещения в ОУ „Отец Паисий“, с. Подгорица, общ.
Търговище;
- предоставени четири нови училищни автобуса за средищни учебни заведения на
територията на област Търговище. С нови превозни средства ще се извозват учениците до
III ОУ „П.Р. Славейков” – гр. Търговище, ОУ „Христо Ботев” – с. Зелена Морава, общ.
Омуртаг, ОУ „Н.Й.Вапцаров” – гр. Попово и СУ „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Антоново;
2. Областния управител бе домакин на работна среща със зам.-министъра на
образованието и науката г-жа Таня Михайлова, г-жа Елка Станчева -началник на РУО
Търговище и нейния екип, управителя и производствения директор на „ТЕРЕМ-Хан Крум“
ЕООД гр. Търговище, директорът на Професионална техническа гимназия „Цар Симеон
Велики“ гр. Търговище и представители на един от най-големите световни производители
на колесни бойни машини Дженерал Дайнамикс Юръпиън Ленд Системс /General Dynamics
European Land Systems/. По време на срещата, регионалните бизнес мениджъри на General
Dynamics

European

Land

Systems

(GDELS)

обсъдиха

редица

възможности

за

сътрудничество, съвместна работа и изграждане на дуална паралелка във ПТГ „Цар Симеон
Велики“.
3. Областният управител участва в редица Национални форуми за Националните
координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни.
4. Зам. областния управител участва в Областната комисия за допускане на
участници до национален кръг на Първи национален конкурс за учители „Иноватори в
образованието“, организиран от Министерство на образованието и науката.
● Туризъм
1. Областният управител бе избран в Управителния съвет Организацията за
управление на Дунавски туристически район (ОУДТР). Областна администрация Търговище
е един от 28-те учредители на организацията.
2. Областният управител участва в Осмата среща на високо равнище на градовете и
регионите на Европейския съюз, която се проведе в Букурещ, Румъния. Събитието обедини
над 500 представители на местни и регионални власти от целия Европейски съюз.
● Информационни дни
На 20 юни 2019г. Областна администрация - Търговище и Фонд условия на труд към
Министерство на труда и социалната политика организираха информационна среща. Гост
лектор на срещата беше г-жа Виолета Добрева – Директор на „Фонд условия на труд“,
която представи възможностите за финансиране на проекти за подобряване условията на
труд.


Консултации

с

представители

на

Международната

банка

за

възстановяване и развитие (МБВР)
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На 24.07.2019 г. в гр. Търговище се проведоха стратегически консултации с
представители
Инициативата

на
се

Международната
изпълнява

по

банка

сключено

за

възстановяване

споразумение

и

между

развитие

(МБВР).

Министерството

на

регионалното развитие и благоустройството и МБВР.
Във форума участваха и представители на Министерство на икономиката, на МРРБ,
Министерство на труда и социалната политика и Министерство на земеделието, храните и
горите, общински и областни администрация и други.
На срещата се обсъдиха възможности за ефективно структуриране на Регионалните
съвети за развитие, които ще бъдат натоварени с нови по-широки функции.
Пред участниците бе представена презентация на тема „Визия и напредък в
подготовката на програмен период 2021 - 2027 г.” , изготвена от МРРБ. Подходите за новия
програмен период пък бяха представени от Анна Банашчик и Гжегош Волшак от
Международната банка за възстановяване и развитие.


„Да изчистим България заедно”

За поредна година Областна администрация – Търговище се включи като партньор
на кампанията на bTV Media Group „Да изчистим България заедно“ на територията на
областта. Денят на голямата акция беше проведен в началото на есента, като за ден на
почистването беше определен 14 септември. 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.
Над 132 тона отпадъци бяха почистени по време на кампанията и се почистиха 35 броя
нерегламентирани

За

Европейски ден без загинали на пътя, операция EDWARD
четвърта

поредна

година

Областна

администрация

провеждането на операция EDWARD, свързана с отбелязването на

Търговище

подкрепи

Европейския ден без

загинали на пътя. През 2019 г. EDWARD се проведе на 26 септември под мотото „Обичам
семейството си! Да го пазим на пътя“. Главен координатор на мероприятията беше Главна
дирекция „Национална полиция“, като целта отново 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 26
септември в реално време да се предоставя информация на обществеността за резултатите
от дейностите за намаляване на пътните инциденти, като всеки ден се превърне в EDWARD.


Работна среща с представители на ОДБХ Търговище, РУ – Омуртаг, ДГС
Омуртаг, община Антоново и управителя на „ММ Комерс“ ЕООД

Срещата е проведена на 19 март, във връзка с отчитане на резултати от извършена
проверка на животновъден обект, находящ се в землището на с. Голямо Доляне, община
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Антоново, както и във връзка с постъпили жалби в ОДБХ за голям брой свободно движещи
се безстопанствени животни на територията на община Антоново.


Среща на Областния управител с частно практикуващите ветеринарни
лекари в област Търговище

Срещата е проведена на 12 август, с цел да се потърси съдействието на Българския
ветеринарен съюз за борба с Африканската чума по свинете, както и да се чуят
предложенията и проблемите на частно практикуващите лекари. На срещата е направено
предложение да се възстановят т. нар. „участъкови ветеринарни лекари“ по селата.
Областният управител подкрепи идеята

на лекарите и изпрати предложението до

Министъра на ЗХГ за разглеждане, обсъждане и включване в предстоящи изменения на
нормативната уредба.


„Европейски ден на спорта в училище – 27 септември 2019г.“

Европейският ден на спорта в училище е паневропейска инициатива, която се
провежда в България от 2014 година. Главната цел на събитието е да насърчава
физическата активност на международно ниво, като включва колкото се може повече
млади хора от детски и учебни заведения и организации. След отчитане на резултатите
данните показват, че 4894 ученици и 691 учители и родители от общо 24 учебни заведения
в област Търговище са участвали в различни спортни събития по време на инициативата
през 2019 година.



Детска олимпиада по безопасност на движението „Уча - играейки,
живея – знаейки“

През 2019 г. Областна администрация Търговище бе партньор на детска градина №2
„Осми март“ гр. Търговище и PУO гр. Tъpгoвищe в организирането и осъществяването на
Детска олимпиада по безопасност на движението „Уча - играейки, живея – знаейки“. 14
oтбopa c дeцa oт Bapнa, Шyмeн, Πoпoвo, Aнтoнoвo и Tъpгoвищe yчacтвaха и показаха
уменията си за избор на безопасен път, познаване на основните правила за пресичане на
кръстовища от пешеходци, движение по велоалея на велосипедисти, каране на тротинетки
и шофиране на автомобили. Официален гост на събитието беше г-жа Таня Михайлова –
зам.-миниcтъp нa oбpaзoвaниeтo и науката.


Съвет на децата

Областна администрация Търговище реализира процедура за избор на членове на
Националния детски консултативен орган – Съвет на децата, инициирана от Държавната
агенция за закрила на детето. Съветът на децата е консултативен орган към председателя
на Държавната агенция за закрила на детето и от 2003 г. работи в изпълнение на
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основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на
детето.


„И си носим песента“

През септември 2019 г. под егидата на областния управител на област Търговище в
с. Горно Новково, общ. Омуртаг се проведе Национален събор за автентичен фолклор „И си
носим песента“.


„Бележник 2019“ Какъв е средният успех на държавата в грижата за
децата?

През април Областна администрация- Търговище участва в представянето на Осмото
издание на годишния доклад „Бележник 2019: Какъв е средният успех на държавата в
грижата за децата“ в Областна администрация гр.Шумен. Докладът се изготвя от
„Национална мрежа за децата“ – обединение на 150 граждански организации от цялата
страна, които работят с деца и семейства. Документът прави преглед на основните
политики, насочени към благосъстоянието на децата в България.


„Мениджър за един ден“

През 2019 г. Областна администрация за четвърти път прие предизвикателството и
участва в инициативата „Мениджър за един ден“, като обяви две позиции: за „областен
управител“ и „заместник областен управител“ на област Търговище. В администрацията
бяха посрещнати ученици от II СУ „Проф. Н. Маринов” - 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.



Нова сграда за социалните работници в Омуртаг

Със съдействието на Областния управител на област Търговище беше предоставена
административна

сграда

на

Дирекция

„Социално

подпомагане“

–

Омуртаг

(бивша

ветеринарна лечебница). През 2019г. се извърши цялостен ремонт на стойност 165 000 лв.
В ремонтираната сграда работят 20 човека, които обслужват населението на общините
Омуртаг и Антоново. На 17.12.2019 г., изпълнителният директор на Агенцията за социално
подпомагане г-жа Румяна Петкова и областният управител на област Търговище г-н Митко
Стайков откриха новата административна сграда с тържествен водосвет.



Ремонт на път за „Тракия Глас България“ ЕАД

На 21.11.2019 г. започнаха ремонтни дейности на локалния път, който осигурява
транспортната връзка между заводите на стъкларския холдинг „Тракия Глас България” ЕАД
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с републиканския път II – 49 Търговище – Разград. Пътната отсечка е с обща дължина от
4,380 км. За финансиране на ремонтните дейности Община Търговище получи целеви
трансфер от държавния бюджет в размер на 2 000 000 лв.

СТРАТЕГИЧЕСКИ И ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ


Годишен

доклад

за

наблюдение

на

изпълнението

през

2018г.

на

Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020г.
През м. май 2019г. 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 подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в област Търговище 2019 – 2020 г.
Със Заповед на Областния управител на област Търговище се сформира екип, който

да изготви Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в
област Търговище 2019 – 2020 г.
На основание чл. 196, ал. 5 от ЗПУО, стратегическия документ е съгласуван от
Областния

съвет

за

развитие

на

област

Търговище

с

Решение

№1

от

Протокол

№34/11.06.2019 г. и от началника на РУО – Търговище с писмо изх.№ РД -21490/12.06.2019 г., след което е утвърден от Областния управител на област Търговище.


Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Търговище
2016 – 2020 г.

И през 2019г. продължи дейността по изпълнение на Областната стратегия за развитие на
социалните услуги. Приет е мониторингов доклад за изпълнението на Стратегията за 2018г.,
както и План за действие на Звеното за мониторинг и оценка за 2019 г.

● Областна стратегия за интеграция на ромите в област Търговище 2012 - 2020
г.
Изготвен бе Монтиорингов доклад за 2018 г. за област Търговище, относно
напредъка по изпълнението на Националната стратегия на Република България за
интегриране на ромите 2012-2020 г.
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Постановление №100 от 08.06.2018 г., за създаване и функциониране
на

Механизъм

за

съвместна

работа

на

институциите

по

обхващане,

включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на
деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
Първото заседание е проведено на 15 юли 2019 г.
На

заседанието

присъстваха

началникът

на

Регионалното

управление

по

образование, заместник-кметове и представители на петте общини от област Търговище,
както и експерти от РДСП, ДСП, РЗИ, ОДМВР - Търговище и Бюрата по труда.
По информация на началника на РУО - Търговище през учебната 2018/2019 г. на
територията на Областта са определени 39 района и е утвърден съставът на 39 екипа за
обхват, съставени от 334 участници.
По данни на Информационната система за реализация на механизма /ИСРМ/ от
01.01.2018 г. до настоящия момент за 149 деца и ученици има зададени мерки. От тях 46
са върнати в училище.
С цел налагане на наказания по реда на чл. 347 от Закона за предучилищното и
училищното образование, екипите за обхват регулярно да предоставят на общинските
кметове информация за установени нарушения. По данни на Информационната система до
кметовете са подадени 317 писма от директори за нарушения по чл. 347 от ЗПУО.
Второто заседание е проведено на 09.12.2019 г.
По информация на Началника на РУО Търговище, през учебната 2019/2020 г. на
територията на Областта са определени 39 района и е утвърден съставът на 39 екипа за
обхват, съставени от 337 членове.
От екипите за обхват по времето на кампанията през месец ноември 2019 г. са
обработени 5051 формуляра за обход. В т. ч. 4886 са с установен актуален статус „в
чужбина”; 97 деца и ученици са със зададени в Информационната система за реализация
на механизма /ИСРМ/ мерки до отговорните институции; 68 са записани/върнати в
образователните институции (1,4% от всички обходени).
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● 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 по безопасност на движението по пътищата в област Търговище, на
което членовете и се запознаха и приеха:
с решение №1/29.03.2019 г. – Годишен доклад за дейността по подобряване на



безопасността на движението по пътищата в област Търговище за 2018 г.
с



решение

№2/29.03.2019

г.

–

План

–

програма

за

подобряване

на

безопасността на движението по пътищата в област Търговище за 2019 – 2020 г.
С Решение №16/17.01.2019 г.,

Министерски съвет прие пакет от мерки за

ограничаване на транспортния травматизъм в страната.
Със Заповед №335/19.08.2019 г. Областния управител утвърди „Мерки за
предпазване на служителите и работниците на Областна администрация – Търговище от
наранявания или загуба на живот в резултат на пътнотранспортни произшествия по време
на работа“.

СЪВЕТИ, КОМИСИИ, АСОЦИАЦИИ
СЪВЕТИ


Регионален съвет за развитие (РСР) и Регионален координационен комитет
(РКК) към РСР на Североизточен район
През 2019 година са проведени 4 заседания на РСР и РКК СИР.
Областният управител на област Търговище беше ротационен председател на РСР и

РКК в Североизточен район в периода 01.07.2019г . 31.12.2019г.



Заседание на 04.04.2019г. в гр. Варна – на заседанието е обсъдена информация
за

изпълнението

на

Оперативните

програми

в

Североизточен

район

и

възможностите за кандидатстване по процедури по ОП.



Заседание на 26.06.2019г. в гр. Варна – на заседанието се прие Годишният
доклад за 2018 година, относно наблюдението и изпълнението на Регионалния
план за развитие на Североизточен район 2014-2020г. Проф. д-р арх. Веселина
Троева - Изпълнителен директор на Национален център за териториално
развитие

ЕАД

представи

Социално-икономически

анализ

на

районите

в

Република България, изготвен за да послужи като основна база в процесите на
планиране и програмиране на следващия програмен период 2021-2027 г. в
областта на регионалното развитие.

14



Заседание на 27.09.2019г. в гр. Търговище – на заседанието са определени
представители на РСР в тематичните работни групи за разработване на новите
Оперативни

програми

управляващите

органи

за

периода

2021-2027

на

оперативните

г.

програми

Представителите
представиха

на

актуална

информация за изпълнението на оперативните програми на територията на
района

и

възможностите

за

кандидатстване

по

предстоящи

за

отваряне

процедури. Г-н Митко Стайков запозна присъстващите с обсъжданите теми и
идеи

за

развитието

на

регионите,

които

бяха

представени

на

форум

„Децентрализация и регионализация в България: Уроци от международния опит и
препоръки за България“, организиран от МРРБ и Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие, в който г-н Стайков участва лично на 26.09.2019г. в
гр. София.



Заседание на 12.12.2019г. в гр. Търговище – на заседанието беше представен
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното
развитие. Част от предлаганите промени са свързани с дейността и функциите на
Регионалните съвети за развитие, като се предлага промяна в тяхната структура
и състав, както и нов модел на работа и разширяване на функциите и
правомощията

им.

Представител

на

„Национален

център

за

териториално

развитие“ ЕАД докладва за напредъка по разработване на Регионалните схеми за
пространствено

развитие.

На заседанието се представиха Индикативните годишни работни програми за
2020 г. по Оперативните програми за програмен период 2014-2020 г.


Областен съвет за развитие

През 2019г. са проведени две заседания на Областния съвет за развитие на област
Търговище.
11.06.2019г. – на заседанието е съгласувана „Областна стратегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в област Търговище 2019-2020г.“, съгласно
чл.196, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование. Също така
председателят на „Националното сдружение на малкия и средния бизнес в туризма“
представи проект „Национален културно-туристически календар“.
09.12.2019г. – на заседанието са определени двама представители на общините от
област Търговище в Регионалния съвет за развитие на Североизточен район, съгласно
чл.18, ал.5, т.1 и ал.6 от Закона за регионалното развитие. Това са кмета на община
Търговище и кмета на община Омуртаг. Приемането на това решение се налага поради
настъпили промени в представителите на местната власт в Областния съвет за развитие
след местните избори през 2019г.
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Областен съвет по условия на труд

През 2019 г. са проведени две заседания на Областния съвет по условия на труд, за
които има съставени протоколи.
Първото заседание е проведено на 20.06.2019 г., отразено в протокол № 1. На
заседанието директора на Фонд „Условия на труд“ към Министерство на труда и социалната
политика представи дейността на Фонд „Условия на труд“ и възможностите за финансиране
на проекти за подобряване условията на труд в предприятията.
Второто заседание е проведено на 12.11.2019 г., отразено е в Протокол №2. На
заседанието директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Търговище направи отчет за
дейността на дирекцията за 9-месечието на 2019 г.


Областен съвет по правата на хората с увреждания – Търговище
На основание чл. 27 от Устройствения правилник на областните администрации, във

връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за хората с увреждания Областния управител на област
Търговище със своя заповед създаде Областен съвет по правата на хората с увреждания
/ОСПХУ/

в

област

Търговище

за

осъществяване

на

координация,

консултации

и

сътрудничество на областно равнище при разработването и провеждането на политиката в
областта на интеграцията и създаване на равни възможности на хората с увреждания.
Първото заседание е проведено на 26.11.2019 г. отразено в протокол №1.
На заседанието е приет Правилник за устройството и дейността на Областния съвет
по правата на хората с увреждания в област Търговище.
Началник отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в
Дирекция „Социално подпомагане“ - гр. Търговище представи новостите в Закона на хората
с увреждания и Закона за личната помощ.



Областен съвет за социално включване и подкрепа
На 08 януари 2019 г. се проведе заседание на Областния съвет за социално включване

и подкрепа. На заседанието се прие Мониторинговият доклад за изпълнение на Областната
стратегия за развитие на социалните услуги за 2019 г., както и Плана за действие на Звеното
за мониторинг и оценка за 2019 г.


Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
На 26 март 2019 г. на редовното за годината заседание бяха приети: Програма за

дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията –
Област

Търговище през 2019 г. и Отчетен доклад за дейността на Областния обществен

съвет за превенция и противодействие на корупцията – Област Търговище през 2018 г.


Областен съвет по сигурност
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Със заповед № 84/19.03.2018г. на Областния управител е актуализиран състава на
Областния съвет по сигурност(ОСС).
През 2019 г. съвета не е провеждал заседания.


Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
Със заповед № 278/19.07.2019 г. е актуализиран състава на ОСНРБ.
През 2019 г. съвета е провел две заседания. На 27.06.2019 г.

се проведе първото

заседание на ОСНРБ във връзка с представяне на съгласуваните общински планове за
защита при бедствия на общините Търговище, Попово и Омуртаг.
Второто заседание на ОСНРБ се проведе на 18.11.2018г. което протече при следния
дневен ред.
1. Доклад от кметовете на Общини, ръководителите на териториалните структури на
изпълнителната власт и дружествата, имащи отношение към подготовката на областта за
работа при усложнена зимна обстановка.
2. Дискусия по организационни въпроси.
КОМИСИИ


Постоянна комисия по заетост към Областен съвет за развитие

Комисията по заетост е провела три заседания през 2019 г.
Първо заседание – 22 февруари 2019 г.:
Търговище

за

държавния

план-прием

за

Съгласувано е предложението на РУОучебната

2019/2020г.,

като

се

приеха

приоритетите на политика на заетостта като план за работа на КЗ за 2019г.
Второ заседание – 18 април 2019 г.: приета беше информацията за първото анкетно
проучване за 2019г. за потребностите им от работна сила. Изследването има за цел да
събере и анализира актуална информация относно професиите, компетенциите, знанията и
уменията на търсените от работодателите кадри. На заседанието се представи за
обсъждане, разглеждане и приемане „Регионалната програма за заетост за 2019г.“.
Трето заседание – 11 октомври 2019 г.: прие се информацията за потребностите на
работодателите от работна сила в област Търговище от второто анкетно проучване за
2019г.


Постоянна комисия по транспорт
През 2019 г. комисията е провела 2 (две) заседания:
Първо заседание – 26.03.2019 г.: на заседанието е обсъден проблемът, отнасящ се

до съществуващите спирки по републикански път І-4 в отсечката Търговище – Омуртаг и
произтичащата от тях опасност за пътниците по обществения и специализиран транспорт.
Прието е Решение общините Търговище и Омуртаг да внесат в Областна администрация –
Търговище предложения за изменение в маршрутните разписания на автобусна линия
Търговище – Омуртаг, в частта отнасяща се до спирките „разклон“ Козма Презвитер и
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„разклон“ Беломорци, с цел пътуващите да не слизат и да не се качват в автобусите на
първокласния път.
Второ заседание – 20.05.2019 г.: на заседанието община Търговище и община
Омуртаг представиха предложения за промяна на спирки в маршрутните разписания на
автобусна линия Търговище – Омуртаг. Комисията с Решение №1/20.05.2019 г., подкрепи
предложенията за промени в междинни спирки с. Козма Презвитер и с. Беломорци и
предложи на Областния управител да съгласува маршрутните разписания на автобусна
линия Търговище – Омуртаг. На същото заседание е прието Решение № 2, с което се
възлага ОПУ – Търговище и община Търговище да премахнат всички спирки и пътни знаци
Д24 по републикански път І-4


Областна комисия по безопасност на движението по пътищата в област
Търговище

ОКБДП е създадена на основание §1а, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона
за движение по пътищата.
През 2019 г. комисията е провела 3 (три) заседания:
Първо заседание – 29.03.2019 г.: на заседанието е приет Годишен доклад за
дейността по подобряване на безопасността на движението по пътищата в област
Търговище за 2019 г. На същото заседание е приета и План – програма за подобряване на
безопасността на движението по пътищата в област Търговище за 2019-2020 г.
Второ заседание – 18.09.2019 г.: на заседанието е приет Устройствен правилник за
организацията и дейността на ОКБДП в област Търговище и е представена информация от
членовете на Комисията за извършените дейности по планираните мерки за подобряване
на БДП и анализ на постигнатите резултати през предходното тримесечие на годината.
Трето заседание – 24.10.2019 г.: на заседанието в изпълнение на мярка 3.8 от
Решение №16/17.01.2019 г. на Министерски съвет, Областна комисия по безопасност на
движението по пътищата прие анализ на пътнотранспортните произшествия и оценка на
риска от такива в населените места на област Търговище. На същото заседание

бяха

представени доклади с оценка на състоянието и съответствието между хоризонталната
маркировка и вертикална сигнализация на територията на областта, график на съвместни
учения на службите на Пътна полиция, Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на
населението, Центъра за спешна медицинска помощ и Български червен кръст, също така
се обсъжда проекта на аналитичен доклад за състоянието на безопасността на движение по
пътищата, изготвен от Държавна агенция по БДП.


Областна епизоотична комисия
Областната постоянна действаща епизоотична комисия (ОЕК) е създадена на

основание чл.128 от Закона за ветеринарномедицинската дейност за прилагане на мерките
по здравеопазването по животните.
През 2019 година са свикани общо 22 (двадесет и две) заседания на ОЕК:
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1. Първото заседание на ОЕК беше свикано на 19 февруари, относно констатиран
положителен резултат на болестта Африканска чума по свинете при диво прасе в кв.
Повеляново, гр. Девня и набелязване на мерки за недопускане проникването и
разпространението на заболяването на територията на област Търговище.
2. Второто заседание на ОЕК беше свикано на 9 юли, във връзка с усложнената
епизоотична обстановка в страната по отношение на болестта Африканска чума по
свинете (АЧС) и с цел предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на
проникването на заболяването на територията на област Търговище.
3. Третото извънредно заседание на ОЕК беше свикано на 17 юли, във връзка със
съмнения за болестта АЧС по домашна свиня, отлеждана в обект от т. нар. тип
„Заден двор“ в град Търговище, кв. „Въбел“ и с цел набелязване на мерки за
недопускане разпространението му на територията на област Търговище.
4. Четвъртото извънредно заседание на ОЕК беше свикано на 18 юли, във връзка с
установено първично възникнало огнище на болестта Африканска чума по свинете в
кв. Въбел, град Търговище и положителен резултат на болестта на диво прасе в с.
Еленово , общ. Попово. С цел превенция и опазване на промишлените свиневъдни
ферми и обекти тип „А“, ОЕК прие решение за доброволно умъртвяване от стопаните
на всички немаркирани домашни свине и такива, отглеждани в нерегистрирани
частни стопанства в общините Търговище, Попово и Опака.
5. Петото заседание на ОЕК беше свикано на 24 юли, във връзка с получени
инструкции от МЗХГ за ежеседмично провеждане на заседания на Областните
епизоотични комисии и влошената епизоотична обстановка по отношение на
болестта Африканска чума по свинете в Република България.
6. Шестото заседание на ОЕК беше свикано на 01 август, във връзка с усложнената
обстановка и нарастване на констатираните случаи на болестта Африканска чума по
свинете

в

страната

и

писмо

изх.

№91-726/29.07.2019

г.

на

Министъра

на

земеделието, храните и горите, с което бяха дадени категорични указания в 20 км.
зони около индустриалните ферми да се преустанови отглеждането на свине в
обекти тип „заден двор“.
7. Седмото заседание на ОЕК беше свикано на 08 август, във връзка с усложнената
обстановка и нарастване на констатираните случаи на болестта Африканска чума по
свинете в страната. На заседанието беше обсъдена епизоотичната обстановка в
област Търговище и страната и беше представен отчет за доброволното клане на
немаркирани

свине,

отглеждани

в

нерегистрирани

стопанства,

както

и

ефтанизирането на свинете в задните дворове, попадащи в обхвата на 20 км. зони
от индустриалните ферми.
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8. Осмото заседание на ОЕК беше свикано на 13 август, във връзка усложнената
обстановка по отношение на болестта АЧС и препоръката на МЗХГ за ежеседмично
свикване

на

ОЕК.

На

заседанието,

Комисията

прие

Решение

да

съгласува

изготвените списъци от Общините с брой заклани свине от обекти тип „заден двор“ в
20 км. зони около индустриалните ферми, които да се използват за изплащане на
подпомагане за дезинфекция на обектите.
9. Деветото заседание на ОЕК беше свикано на 20 август, в изпълнение на
инструкция на МЗХГ за ежеседмично свикване на ОЕК и нарастване броя на
обявените огнища на АЧС в страната. На заседанието, Комисията прие Решения
всички населени места в област Търговище да се включат в санитарни зони и
възложи на Областния управител да съгласува предоставените списъци от кметовете
на населени места с броя заклани свине от обекти тип „заден двор“ в 20 км. зони
около индустриалните ферми и санитарните зони, на базата на които да се изплати
подпомагането за почистване и дезинфекция на обектите.
10. Десетото ежеседмично заседание на ОЕК беше свикано на 27 август. На
заседанието

Комисията

прие

Решение

за

окончателните

съгласуване

на

корегираните списъци с брой умъртвени свине от обекти тип „заден двор“, изготвени
за изплащане на подпомагане.
11. Единадесетото ежеседмично заседание на ОЕК се проведе на 03 септември, на
което се прие график за периода 02.09.2019 г. – 10.09.2019 г. по населени места за
изплащане в брой от ОДБХ Търговище на подпомагане за почистване и дезинфекция
на обекти тип „заден двор“.
12. Дванадесетото ежеседмично заседание на ОЕК се проведе на 10 септември, на
което се обсъди епизоотичната обстановка в областта и страната, както и процеса на
изплащане на подпомагането.
13. Тринадесетото ежеседмично заседание на ОЕК се свика на 17 септември. На
заседанието се представи информация за епизоотичната обстановка в област
Търговище и страната, както и процеса на изплащане на подпомагането.
14. Четиринадесетото ежеседмично заседание на 24 септември, във връзка с
усложнената обстановка и нарастване на констатираните случаи на болестта АЧС в
страната.
15. Петнадесето ежеседмично заседание, проведено на 01 октомври, във връзка с
разпространението на болестта АЧС в страната и предприемане на мерки за
ограничаване й.
16. Шестнадесето ежеседмично заседание, проведено на 08 октомври, свикано във
връзка с обявен първично възникнал случай на болестта АЧС при диво прасе на
територията на град Търговище. На заседанието е прието Решение да се поставят
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предупредителни табели по границите на подзона „А“ и да се осигурят ежедневни
дежурства за недопускане на външни лица в нея.
17. Седемнадесето ежеседмично заседание, проведено на 15 октомври, във връзка с
усложнената епизоотична обстановка в страната по отношение на болестта АЧС.
18. Осемнадесето заседание е свикано на 05 ноември, във връзка с получено писмо
от МЗХГ, относно намаляване честотата на провежданите заседания на ОЕК до
веднъж на месечно.
19. Деветнадесетото заседание на ОЕК е проведено на 08 ноември, във връзка с
обявени първично възникнали случаи на АЧС при диви свине в землищата на кв.
Сеячи, град Попово и с. Горско Абланово, общ. Опака. На заседанието е взето
Решение да се предприемат спешни мерки

за намаляване разпространението на

вируса и ограничаване достъпа на външни лица до инфектираните зони.
20. Двадесетото заседание е свикано на 15 ноември, във връзка отчитане на
извършените дейности и предприети мерки по констатираните огнища на АЧС в кв.
Сеячи, град Попово и с. Горско Абланово, общ. Опака.
21. Двадесет и първото заседание е проведено на 06 декември, във връзка с
обявени първично възникнали случаи на АЧС при диви свине в землищата на с.
Крушолак, общ. Антоново и с. Миладиновци, общ. Търговище. На заседанието е
взето Решение да се предприемат мерки

за намаляване разпространението на

вируса и ограничаване достъпа на външни лица до инфектираните зони.
22. Двадесет и второто заседание е проведено на 17 декември, във връзка с обявени
първично възникнали случаи на АЧС при диви свине в землищата на с. Миладиновци
и с. Голямо Ново, община Търговище, с. Славяново и с. водица, община Попово и
град Опака. На заседанието е взето Решение да се предприемат спешни мерки за
намаляване разпространението на вируса и ограничаване достъпа на външни лица
до инфектираните зони.


Комисия по чл. 7 а от УПОА

През 2019 г. със Заповед № 461/11.11.2019 г.

на Областния управител на

Област Търговище беше актуализиран състава на комисията и всички издадени
предходни заповеди свързани с дейността на комисията създадена по чл. 7а от
Устройствения правилник на областните администрации бяха отменени.
За периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г. са постъпили в Областна администрация
- Търговище 29 сигнала, комисията е провела 9 заседания, като е разгледала 29
сигнала.
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Комисията не образува производство по анонимни предложения или сигнали,
както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две
години, както и не разглежда по същество и не се образува производство по
предложения или сигнали, които са адресирани до друг компетентен орган, с копие
до областния управител, като същите се приемат за предложения или сигнали с
уведомителен характер.
Комисията не се разглежда сигнали, подадени повторно по въпрос, по който
има решение, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават
на нови факти и обстоятелства.
При необходимост Областният управител е разпоредил проверка нa мяcтo и
зaпoзнaвaне c ĸoнĸpeтния ĸaзyc. Служителите от администрацията извършващи
проверката aнaлизиpaт и дoĸлaдвaт на Областния управител за всеки конкретен
случай. Целта на всяка една проверка е peшаване на пpoблeмите на гражданите.
При необходимост предложенията и сигналите се препращат на компетентните
органи, а тези които са в компетенциите на Областния управител се разглеждат от
него. За препращането се уведомява направилият предложението или сигнала.
Областният

управител

има

право

да

изисква

информация

за

образувани

производствата, предложения и сигнали, подадени до него.

РАБОТНИ ГРУПИ


Областна координационна група за учене през целия живот
На основание чл. 32 ал.1 от Закона за администрацията Областния управител на
област Търговище със своя заповед създаде Областна координационна група за
учене през целия живот.
Областната координационна група е създадена в изпълнение на Европейската
програма за учене на възрастни и на Националната стратегия за учене през целия
живот за периода 2014-2020 г.
На първото заседание проведено на 13.09.2019 г. е приет Правилник за дейността
на областна координационна група за учене през целия живот.



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 № 395/31.10.2018г. 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
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дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет (ПОДМКВПМС).
През 2019 г. работната група е провела 2 заседаниея на които се разгледаха
искания за финансиране на кмета на община Попово.
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 2019 г. бяха проверени общо 667 решения на общинските
съвети.
По 4 протокола бяха отчетени като незаконосъобразни 4 решения. Същите бяха
върнати от Областния управител на област Търговище като незаконосъобразни едно на ОбС
– Попово, едно на ОбС – Омуртаг и две решения на ОбС – Антоново. Върнатите решения
бяха преразгледани от съответните общински съвети.

ОБЩИНСКИ

БРОЙ ВЪРНАТИ КАТО

БРОЙ

БРОЙ ОСПОРЕНИ

СЪВЕТ

НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ

ПРЕРАЗГЛЕДАНИ

РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЯ ОТ ОбС

АС - ТЪРГОВИЩЕ

ТЪРГОВИЩЕ

0

0

0

ПОПОВО

1

1

0

ОМУРТАГ

1

1

0

АНТОНОВО

2

2

0

ОПАКА

1

1

0

ПРЕД

АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРИТОРИАЛНИ ПРОМЕНИ И ИНДИВИДУАЛНИ
АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Административно-териториални промени
През отчетния период няма образувани преписки за извършване на административно –
териториални промени.
Издадени индивидуални административни актове по ЗУТ
За отчетния период няма издадени ИАА по ЗУТ.

ОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ
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Управление на имоти – държавна собственост
Областният управител на Търговище в началото на 2019 г. е управлявал общо 17
държавни имота, от които 15 имота - частна държавна собственост и 2 имота/части от
имоти – публична държавна собственост.
Имотите частна държавна собственост са на територията на общините Търговище и
Омуртаг, разпределени, както следва:


в община Търговище – 13 имота (съгласно списък);



в гр. Омуртаг – 2 имота, както следва:
- 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.
- част от имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Омуртаг, ул.
„Г.С.Раковски”

№18”,

53535.501.1620.1,

представляващ:

53535.501.1620.2,

четири

броя

53535.501.1620.4

сгради
и

с

идентификатори

53535.501.1620.10,

всички

построени в поземлен имот с идентификатор 53535.501.1620. Имотът е предоставен със
заповед №ДС-03-01-31/25.06.2019г. на Областен управител на област Търговище за
управление на Агенция за социално подпомагане – София, за нуждите на Дирекция
„Социално подпомагане” – Омуртаг.
В общините Попово, Антоново и Опака няма имоти в управление на Областен
управител.
Имотите публична държавна собственост са 2 броя. Намират се в гр. Търговище и
представляват административни сгради:


част от сграда, намираща се в гр.Търговище, ул.„Стефан Караджа” №2 – използва се за
административни нужди на Областна администрация.



част от сграда, намираща се в гр.Търговище, бул. "Митрополит Андрей” №51 –
представляваща:
-

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73626.506.486.1.14, намиращ се на
петия етаж. Имотът може да бъде предоставен при нужда по искане на организации
на бюджетна издръжка по реда на чл.15, ал.2 от Закона за държавната собственост;

-

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73626.506.486.1.6 на петия етаж – с
отпаднала

необходимост

№153/21.03.2019

г.).

от

Може да

Национална

агенция

бъде предоставен

за

приходите

при нужда

(РМС

по искане на

организации на бюджетна издръжка по реда на чл. 15, ал. 2 от Закона за
държавната собственост;
-

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73626.506.486.1.13 на петия етаж –
същият е предоставен на Висшия съдебен съвет, за нуждите на Административен съд
- Търговище с РМС №628 от 28.10.2019 г.
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През месец декември 2019 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 16 констативни протоколи, от които в: община Търговище – 12 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. 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.
Придобиване и разпореждане с имоти – държавна собственост
През 2019г. са извършени следните действия по придобиване и разпореждане с
имоти – държавна собственост:


Имоти – публична държавна собственост, намиращи се в гр.Търговище, ул. „Христо
Ботев”, представляващи:
-

самостоятелни

обекти

73626.506.663.1.5,

подробно

№152/21.03.2019г.

имотите

с

идентификатори

описани
са

отнети

в
от

АПДС

съответно:

73626.506.663.1.7

№4274/06.10.2008

Община

Търговище

и

г.

–

с

и

РМС

предоставени

на

Министерство на земеделието, храните и горите;
-

самостоятелни

обекти

с

идентификатори

съответно:

73626.506.663.3.3,

73626.506.663.3.4 и 73626.506.663.3.5, подробно описани в АПДС №4274/06.10.2008 г. – с
РМС 152/21.03.2019г. имотите са отнети от Министерство на вътрешните работи и
предоставени на Министерство на земеделието, храните и горите;
-

самостоятелни

обекти

с

идентификатори

съответно:

73626.506.663.1.20

(с

отпаднала нужда от Национална служба за съвети в земеделието) и 73626.506.663.1.11 (с
отпаднала нужда от Министерство на земеделието, храните и горите), подробно описани в
АПДС №4274/06.10.2008 г. – с РМС 280/20.05.2019г. имотите са предоставени на
Министерство на образованието и науката, за нуждите на Регионалното управление на
образованието - Търговище;
-

самостоятелни

обекти

с

идентификатори

съответно:

73626.506.663.1.12

(с

отпаднала нужда от Министерство на земеделието, храните и горите) и 73626.506.663.1.21
(Министерство на образованието и науката), подробно описани в АПДС №4274/06.10.2008
г. – с РМС 280/20.05.2019г. имотите са предоставени на Община Търговище.

25



Съгласуван проект (писмо с изх. №ДС-03-02-9-7 от 27.12.2019 г.) на Решение на
Министерския съвет за отнемане правото на управление върху имот – публична
държавна собственост в управление Регионална здравна инспекция – Търговище,
находящ се в област Търговище, община Омуртаг, гр.Омуртаг, ул. „Климент
Охридски”, представляващ: едноетажна сграда с идентификатор 53535.501.1583.1,
по кадастралната карта и кадастралните регистри на града, подробно описана в Акт
за публична държавна собственост №4758 от 08.02.2019 г.



Съгласуван проект (писмо с изх. №ДС-03-02-11-11 от 27.12.2019 г.) на Решение на
Министерския съвет за отнемане правото на управление върху част от имот –
публична държавна собственост в управление на Националния статистически
институт, находящ се в област Търговище, община Търговище, гр.Търговище, бул.
„Митрополит

Андрей“

№51,

представляващ

самостоятелен

обект

в

сграда

с

идентификатор 73626.506.486.1.9, със застроена площ от 392.30 кв.м – целият осми
етаж в осеметажна сграда с идентификатор 73626.506.486.1, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр.Търговище, подробно описана в Акт за
публична държавна собственост №4544 от 02.07.2014 г.
Към

31.12.2019г.

в

управление

на

Областен

управител

на

област

с

административен център Търговище са общо 16 държавни имоти, от които 14
имота частна държавна собственост и 2 имота/части от имоти – публична
държавна собственост.
Актуване на имоти – държавна собственост
В изпълнение на изискването на чл.75 от ЗДС, се поддържат главен регистър за
държавната собственост, спомагателен регистър за публична държавна собственост и
спомагателен регистър за частна държавна собственост по образец, утвърден от Министъра
на регионалното развитие и благоустройството.


Общ брой съставени актове за държавна собственост – 63 (шестдесет и три), от
които 47 (четиридесет и седем)

–

частна

държавна

собственост и

16

(шестнадесет) – публична държавна собственост.


Общ брой на отбелязване на действия по управление в

съставените актове за

държавна собственост – 17 (седемнадесет).


Отразени

промени

по

обстоятелствата

върху

съставени

актове

за

държавна

собственост – 9 (девет).
Отписване на имоти – държавна собственост
От актовите книги за имотите държавна собственост са отписани 201 (двеста и
един) имота, от които в полза на физически и юридически лица 22 (двадесет и два)
имоти и на общини 179 (сто и седемдесет и девет) имоти.
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Издаване на удостоверения за наличие или липса на акт за държавна собственост
След проверка в актовите книги за имотите държавна собственост са издадени 806
(осемстотин и шест) броя удостоверения за наличие или липса на акт за държавна
собственост.
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.
В изпълнение на Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, са
издадени 2 (две) удостоверения за наличие или липса на претенции за възстановяване на
собствеността.
Проверени

актове

за

общинска

собственост

във

връзка

административен контрол по издаване на АОС – 1 638 броя

с

осъществяване

на

(хиляда шестотин и

тридесет и осем).
В дирекция АКРРДС се ползват два електронни продукта - Система за обслужване на
документите за Публична/частна държавна собственост и Регистър, в който са попълнени
данните от всички актове за държавна собственост по актови книги. В двата електронни
регистъра се отразяват всички промени, касаещи имотите държавна собственост –
актуване,

отписване,

промяна

в

обстоятелствата

или

отразяване

на

действия

по

управление във вече съставени актове за държавна собственост.
По заявления на физически или юридически лица, и държавни институции са
издадени 33 заверени копия на документи, съхранявани в архива на дирекция АКРРДС.
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
министерства, държавни или общински институции или заявления от други физически или
юридически лица.
За

всички

постъпили

или

образувани

в

дирекция

АКРРДС

преписки

са

окомплектовани досиета, които след обработването им са архивирани.
При спазване на изискванията на Закона за националния архивен фонд, Наредбата
за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на
документите

в

учрежденските

архиви

на

държавните

и

общинските институции

и

одобрената Номенклатура на делата на областна администрация Търговище, със срокове за
съхраняване, бе унищожена и останалата част от документите/преписките (започната
процедура през 2013 г.), за които срокът за съхранение е изтекъл. Към 31.12.2019 г.
остават за съхранение документи/преписки с валидни срокове.

27

На гражданите и юридическите лица, направление ДС предлага 11 (единадесет)
вида административни услуги, за които са изработени типови образци на заявления.

Приложение №1
СПИСЪК
на имотите - частна държавна собственост в управление на Областен управител
към 31.12.2019г.
1. Гараж на ул. „Стефан Караджа” № 2;
2. Гараж на ул. „Стефан Караджа” № 2;
3. Гараж на ул. „Стефан Караджа” № 2;
4. Гараж на ул. „Стефан Караджа” № 2;
5. Апартамент № 33, етаж 6, вх.А, гр.Търговище, ул.”Трапезица” № 54;
6. Апартамент № 26, етаж 5, вх.А, гр.Търговище, ул.”Трапезица” № 54;
7. Апартамент № 55 етаж 8, вх.А, гр.Търговище, ул. „Петлешков” № 2;
8.

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

9.

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

10. Терен в промишлена зона, заедно с построените в него сгради, находящ се в
землището на гр.Търговище /до Енергия/;
11. Поземлен имот с идентификатор 15319.5.195, находящ се в с.Голямо Соколово,
община Търговище;
12. Поземлен имот с идентификатор № 53535.501.20 гр.Омуртаг /ХВК/ (прилежащ терен
към сгради, собственост на „СП-Първи май” ЕООД - гр. Омуртаг);
13. Терен в с.Момино, община Търговище и построените в него сгради (Обект за
нуждите на ОМП /класифицирана информация/);
14. Терен в с.Подгорица, община Търговище и построената сграда (Обект за нуждите на
ОМП /класифицирана информация/).
ПРОЗРАЧНОСТ И ОТКРИТОСТ
През 2019 г., на интернет страницата на Областна администрация Търговище са
публикувани прессъобщения и новини, отразяващи дейността на Областния управител и
администрацията. Областния управител и заместник областния управител проведоха
редица приемни. 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 2019 година, областният управител и неговия заместник са
приемали и изслушвали граждани и организации извън приемните си ден.
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
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Общия брой

извършени административни услуги от Областна администрация

Търговище през 2019 г. е 2394 бр. От тях 1458 удостоверения APOSTILLE на документи,
и806 удостоверения за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот и 130
други

услуги

предоставени

от

Областна

регистрирани преписки за 2019 г. е 3463.

администрация-Търговище.

Общият

брой

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 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. не са постъпвали жалби

и сигнали,

свързани с административното обслужване осъществявано от администрацията.
В

указаният

административното

от

Министерски

обслужване

за

съвет
2019

срок

беше

в

интернет

г.

отчетено

състоянието

базираната

на

интегрирана

информационна система на държавната администрация.
Периодично

през

2019

година,

беше

актуализирана

информацията

за

предоставяните услуги съобразно административните услуги регистрирани в ИИСДА.

За

2019

на

г.

беше

административни
Изготвения

извършено
услуги,

доклад

е

проучване

предоставяни

публикуван

на

на
от

удовлетвореността
Областната

интернет

на

потребители

администрация

страницата

на

-

Търговище.

администрацията:

http://www.tg.government.bg.
Считано от 01.01.2019 г. удостоверяването с „апостил” на документи, издавани от
кметовете и общинските администрации се извършва от областните администрации в
Република България, вместо от МВнР. Промяната е в резултат на една от мерките за
подобряване на административното обслужване и намаляване на административната
тежест за гражданите, реализирана със Закона за допълнение на Закона за ратифициране
на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични
актове, с който се допълва Декларацията по чл. 6, ал.1, като се оправомощават областните
администрации да издават удостоверението по чл.3, ал. 1 от Конвенцията за документи,
издавани от кметовете и общинските администрации.
В резултат гореизложеното, към списъка на административните услуги в Областна
администрация

Търговище

бе

добавена

нова

административна

услуга-

2972-Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете
и общинските администрации, като за периода от 01.01.2019г до 31.12.2019г в Областна
администрация Търговище

са постъпили общо 884 (осемстотин осемдесет и четири)

заявления за удостоверяване

на „апостили“ и за 01.01.2019г до 31.12.2019г са

издадени общо 1458(хиляда четиристотин петдесет и осем) броя „апостили” .
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
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Управлението на човешките ресурси е стратегически подход за управление на найценните активи на всяка организация – хората, които са основен източник на устойчиво
конкурентно предимство и които индивидуално и колективно допринасят за постигане на
нейните цели. Като най-ценният актив човешките ресурси трябва да се третират, оценяват
и развиват по начин, по който представянето им да се оптимизира в средносрочен и
дългосрочен план.
Дейността по управление на човешките ресурси в Областна администрация – област
Търговище през 2019 година бе насочена към анализ и проектиране на длъжностите,
планиране на човешките ресурси, подбор, обучение и оценяване на служителите,
заплащане на труда, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд,
усъвършенстване на трудовите отношения.
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. беше изменено (изм. – ДВ, бр.57 от 2019г.) и

основната щатна численост на

персонала е намалена на 28 (двадесет и осем) 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” - 8;
 специализирана администрация: дирекция „Административен контрол, регионално
развитие и държавна собственост” - 16
Основната щатна численост на персонала в Областна администрация – област
Търговище е 28 щатни бройки, от които заети към 31.12.2019г. са 20 щатни бройки: по
служебни правоотношения – 14 щ.бр.; по трудови правоотношения – 6 щ.бр., от които:
 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 – 11 щ.бр. заети и 3
щ.бр. незаети;
 експертни длъжности със спомагателни функции - 3 щ.бр. заети и 4 щ.бр. незаети;
 технически сътрудник – 1 щ.бр. заета към 31.12.2019г.
Назначаване по служебно правоотношение в щатната численост.
По чл. 9, във връзка с чл.10, ал.1, при условията на чл.10д (след провеждане на
конкурс) и чл.12 от Закона за държавния служител – 2-ма служители.
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Изменение на служебното правоотношение в щатната численост.
Преназначаване в същата администрация – чл.82, ал.1 от Закона за държавния
служител – 1 служител.
Повишаване в длъжност чрез конкурентен подбор - чл. 82, ал.3 от Закона за
държавния служител – 1 служител.
Прекратяване на служебното правоотношение в щатната численост.
По чл.106, ал.1, т.5 от Закона за държавния служител (с едномесечно предизвестие
при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст) - 1 служител.
По чл.105, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител (едностранно от държавния
служител с подадено писмено заявление) – 3-ма служители.
По чл.103, ал.1, т.4 от Закона за държавния служител (с едномесечно предизвестие
поради несъвместимост по чл.7, ал.2, т.8) – 1 служител.
Назначаване по трудово правоотношение в щатната численост.
По чл.67, ал.1, т.1, във връзка с чл.70 от Кодекса на труда – 2-ма служители.
По чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда – 1 служител.
Прекратяване на трудовото правоотношение в щатната численост.
По чл.327, ал.1, т.9 от Кодекса на труда (без предизвестие с постъпване на
държавна служба) – 1 служител.
По чл.325, ал.1, т.1 от Кодекса на труда (по взаимно съгласие на страните) – 1
служител.
По чл.71, ал.1 (прекратяване на договор със срок за изпитване в срока за
изпитване) – 1 служител.
Извънщатната численост на персонала през 2019г.
Извънщатни бройки по ПМС №66/28.03.1996г. за кадрово осигуряване на някои
дейности в бюджетните организации – 1 щ.бр. заета и 1 щ.бр. незаета.
Извънщатни бройки по ПМС №212/10.11.1993г. за организиране на денонощно
дежурство за оповестяване при привеждане от мирно във военно положение, при стихийни
бедствия и крупни производствени аварии – 5 щ.бр. заети към 31.12.2019г.
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 неговите нужди от развитие.
До 10.02.2020г. 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 01.01.2019г.31.12.2019г.
Служители заети към 31.12.2019г., които подлежат на оценяване и са получили
окончателна годишна оценка на изпълнението на длъжността по реда на НУРОИСДА общо
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15, от тях 12 служители по служебно правоотношение и 3

служители по трудово

правоотношение със съответните окончателни годишни оценки:
- „изпълнението надвишава изискванията” – 10 служители
- „изпълнението напълно отговаря на изискванията” – 4 служители
- „изпълнението отговаря не напълно на изискванията” – 1 служител
Неоценени служители:
- поради липса на действително отработени най-малко 6 месеца в периода на
оценяване – 1 служител по служебно правоотношение и 1

служител по трудово

правоотношение;
- поради отпуск при временна неработоспособност – 1 служител.
Служители, които не се оценяват по реда на НУРОИСДА – 2-ма

служители по

трудово правоотношение.
Няма подадени писмени възражения от оценявани, поради несъгласие с дадената им
от оценяващия ръководител годишна оценка на изпълнението на длъжността.
Повишени през 2019г. на база окончателни годишни оценки от периода за
оценяване 01.01.2018г.-31.12.2018г. в държавна служба чрез последователно преминаване
в по-висок ранг – 6-ма държавни служители.
Оценяването

е

извършено

въз

основа

на:

постигането

на

предварително

определените цели или изпълнението на преките задължения и поставените задачи, както
и въз основа на показаните компетентности, при спазване на принципите на законност и
безпристрастност.
Областна администрация – област Търговище постига устойчив успех в реализацията
на целите и задачите си чрез подобряване на изпълнението, развитие на служителите,
споделяне на отговорности между ръководители и подчинени, решаване на проблемите и
добра комуникация.
Заложените цели на администрацията ръководят работата на служителите й и се
осъществяват благодарение на тяхната компетентност, знания, умения, желание за
личностно и професионално развитие, талант и енергия.
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.
I. ПРИХОДИ
В приходната част от утвърдения бюджет за 2019 г. на Областна администрация –
Търговище бяха заложени 17 000 лв., в т.ч.:
 2 000 лв. – приходи от собственост;
 12 000 лв. – от държавни такси;
 4 000 лв. – други приходи;
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 (-) 1 000 лв. – внесени ДДС и др. данъци върху продажбите;
Реализираните приходи през годината са в размер на 42 799 лв. и бяха получени
както следва:
 „такси за административни и други услуги и дейности” – 17 860 лв.;
 „други неданъчни приходи” – 14 469 лв.
 „получени застрахователни обезщетения за ДМА” – 13 565 лв.
 „внесен данък върху приходите от стопанска дейност” - (-) 3 095 лв.
II. РАЗХОДИ
В

бюджета

за

2019

г.

в

дейност

121

«Областни

администрации»

и

282

«Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности» бяха
заложени разходи за издръжка и капиталови разходи в размер на 236 000 лв..
В

администрацията

бяха

предприети

необходимите

действия

и

мерки

за

оптимизиране на текущите разходи, 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 2019 г. са
съответно в размер на 228 529 лв. по Дейност 121 «Областни администрации» и 917 лв. по
Дейност

282

«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.
СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ЗА 2019 г.
В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТЪРГОВИЩЕ
I. Общо състояние на системата за финансово управление и контрол.
Въз основа на попълнения въпросник за състоянието за финансовото управление и
контрол

за

2019

методологията

по

г.

и

извършен

финансово

анализ

управление

на
и

прилагането

контрол

в

на

законодателството

Областна

Администрация

и
–

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,
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прозрачност

при

разходването

на

бюджетните

средства,

опазване

на

активите

и

информацията.
Извършваме

през

определен

период

анализ, самооценка

и

актуализация на

вътрешните правила, с оглед ефективност при тяхното функциониране, съобразени с
изискванията на ЗФУКПС.
1. Контролна среда
В стратегическите планове и програми са определени целите, които представляват
дългосрочните приоритети на организацията.
Стратегическите цели са съобразени
национални

стратегии,

с

с целите и задачите определени с относимите

управленската

програма

на

правителството,

и

с

други

стратегически документи.
Документите в областна администрация-Търговище се предоставят за запознаване на
всички служители чрез електронната деловодна система. Ежегодно се прави анкетиране на
служителите, което съдържа изричен въпрос дали са запознати с визията, мисията и целите
на администрацията.
За отчетния период годишните цели на организацията са изпълнени 85 % и същите са
подпомогнали изпълнението на стратегическите планове и програмните документи.
1.1.

Лична

почтеност

и

професионална

етика

на

ръководството

и

персонала:
В областна администрация-Търговище се прилагат Етичен кодекс, Кодекса за
поведение на служителите в държавната администрация и др. Всички служители в
организацията са запознати с правилата за поведение и реда за докладване на нарушения
на етичните норми. В случай, че са установени нарушения на правилата за поведение
същите се докладват и се предприемат съответните дисциплиниращи мерки.
1.2.

Организационна

структура,

осигуряваща

разделение

на

отговорностите, отчетност и докладване:
Функциите на дирекциите
правилник

на

областните

са съгласно нормативно определените с Устройствения

администрации.

През

2019

г.

са

предприети

мерки

за

актуализиране на разпределението на функциите и отговорностите между звената и
длъжностите.
1.3.

Управленска

философия,

компетентност

и

стил

на

работа

на

ръководството:
Ръководството и служителите поддържат и демонстрират ниво на умения, което им
гарантира ефективно и ефикасно изпълнение на своите задължения.
Всеки ръководител изпълнява своите задължения и отговорности в съответствие с
правилата/реда за делегиране на отговорности в организацията.
Проблемите и въпросите по отношение на вътрешния контрол се дискутират на оперативни
заседания на ръководния състав.
1.4.

Управление на човешките ресурси:
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Служителите на организацията се оценяват при стриктно спазване на Наредбата за
условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация.
Ежегодно се провеждат междинни и заключителни срещи.
Длъжностните характеристики на служителите се преглеждат периодично, във връзка със
задълженията, изискуемата квалификация и линиите на докладване, като се актуализират
при необходимост. Текучеството на експертния състав е в граници, които не оказват
влияние върху постигане целите на организацията.
2.

Управление на риска

За периода 2019 - 2020 г. е утвърдена „Стратегия за управление на риска. Ежегодно се
извършва

текущ

преглед

и

при

необходимост

се

актуализира

Стратегията.

След

формулиране оперативните цели за 2019 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. Риск-регистърът се актуализира веднъж годишно.
Един път годишно Областния управител на област Търговище утвърждава доклад за
резултата

от

извършената

вътрешна

оценка

на

корупционния

риск

в

областна

администрация-Търговище.
3.

Контролни дейности

Контролната среда е основа за формирането и функционирането на другите
елементи на финансовото управление и контрол, тя се създава под въздействието на
различни фактори, сред които са: философията и стилът на управление, личната
ангажираност, професионалната етика и компетентността на ръководството и персонала,
добрата организационна структура, политиките и практиките по управление на човешките
ресурси и други.
През 2019 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.
С вътрешни актове на Областната администрация са въведени различни видове
контролни дейности.
Осигурено е осъществяването на предварителен контрол за законосъобразност.
Въведени са политики и процедури за текущ контрол върху изпълнението на поети
финансови ангажименти и сключени договори.
Спазва се принципът на двойния подпис при поемане на финансови задължения и
извършване на плащания.
Активите

на

организацията

(включително

личните

данни),

са

защитени

от

неоторизиран достъп.
Предварителен контрол се извършва върху решения и действия, свързани с
управлението и стопанисването на имуществото, разходването на финансови средства и
управлението на човешките ресурси.
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В Областна администрация – Търговище са създадени досиета за задължения и
разходи.
4.

Информация и комуникация

Системите за информация и комуникация трябва да осигурят идентифициране,
събиране и разпространяване в подходяща форма и срокове на надеждна и достоверна
информация, която да позволява изпълнението на задълженията от всяко длъжностно лице
в организацията. Развитието им е силен фактор за подобряване на публичното управление.
В Областна администрация – Търговище са въведени конкретни изисквания за
създаване на пълна, надеждна и навременна информация и определен ред за движението
и. Осигурен е адекватен достъп на служителите в организацията до данни и информация.
Има определен ред за съхраняване на сключените договори в оригинал.
Води се регистър на сключените договори.
Има определено лице, отговарящо за съхранението на сключените договори в
оригинал и е определено място за съхраняване.
Веднъж годишно се оценява състоянието на СФУК
Не са констатирани пропуски в оперативния обмен на информацията между
дирекциите

в

Областна

администрация,

което

би

създало

риск

за

неефективна

комуникация.
5.

Мониторинг

Мониторингът е цялостен преглед и наблюдение на дейността на организацията, с
акцент върху постигането на целите й. Той следва да предостави увереност, че системите
за финансово управление и контрол се адаптират по подходящ начин при промени в
условията и остават ефективни във времето.
В областна администрация – Търговище е изградена система за мониторинг на
финансовото

управление

и

контрол,

която

да

гарантира

адекватно

и

навременно

актуализиране при промени в условията.
През 2019 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:
-

Предварителния

контрол

при

провеждане

на

процедури

за

възлагане

на

обществени поръчки;
- Предварителен контрол преди придобиването на активи, доставки на стоки и
извършване на услуги се извършва преди поемане на задължението;
- Поемането на задълженията и извършването на разходи;
- Командировки в страната и чужбина;
-

Провеждане на конкурс за назначаване на служители и преназначаване на

служители;
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-

Отдаване под наем на имоти и вещи държавна собственост, в управление на

Областен управител на Област Търговище;
- Продажба на имоти и вещи държавна собственост;
- Учредяване на право на прокарване/преминаване по реда на Закона за устройство
на територията през държавни имоти;
- За предоставяне на вещи – частна държавна собственост, в управление на
Областен управител на Област Търговище;
- Доброволна делба на съсобствен между държавата и физически или юридически
лица недвижим имот – частна държавна собственост, в управление друго ведомство или в
управление на Областен управител на област Търговище.
През отчетната година няма констатирани съществени нарушения от страна на
Инспектората на МС
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 2019
г. са актуализирани вътрешните правила и процедури в съответствие с настъпилите
законодателни промени.
III. Области на финансовото управление и контрол, които се нуждаят от
развитие и подобрение през 2020 год.
-

Ежегодни цели на Областна администрация – Област Търговище за 2020 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 датата на изготвяне на доклада и подпълването на въпросника. Със
заповед № 305/05.08.2019 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.
ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА, СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЕТО
Основните задачи в дейността по отбранително-мобилизационната подготовка в
Област Търговище през 2019 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
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време и Указанията на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления
комплекс и мобилизационната готовност на страната.
През 2019 г. основните усилия бяха насочени към:
•

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 2019 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:
• Извършиха се две проверки от междуведомствената комисия на водните обекти.
РАЗДЕЛ II:
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЖЕГОДНИТЕ ЦЕЛИ
НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2019 Г.
На основание чл. 33 а от Закона за администрацията в съответствие Програма за
управление

на

правителството

на

Република

България

за

периода

2017-2021

г.,

Стратегическия план за дейността на Областна администрация Търговище за периода 2019
– 2021 г. са утвърдени ежегодни цели на администрацията за 2019 г.
АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ
ПРЕЗ 2019 г.
От поставените общо 14 (четиринадесет) цели за 2019 г., 12 (дванадесет) са
напълно постигнати (100%).
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Цел № 5

„Провеждане на активна политика в сферата на етническите и

интеграционни те въпроси на територията на област Търговище“. Изпълнението на
предварително заложената цел № 5 за организиране на заседание на ОССЕИВ през м.
декември 2019г. е планирано за първото тримесечие на 2020г.
Цел № 12 „ Подобряване на дейността по процесуално представителство и защита
на интересите на държавата“. За 2019 г. има образувани пет дела, от които само по едно от
тях има решение на съда в полза на жалбоподателя. За останалите четири към края 2019 г.
няма окончателни решения на съда, тъй като се обжалват на по-горна инстанция.
Степен на постигане на заложените за 2019 г. Цели:
Таблица 1.
12

Напълно
постигнати

0

2

Други причини

10
8
6
4
2
0

Задоволително
постигнати

12

Заложени 14
бр. цели за
2019 г.

Заложени 14 бр. цели за
2019 г.

През 2019 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 667 решения за законосъобразност на
Общинските съвети в област Търговище
Таблица 2.
Брой проверени за законосъобразност решения на ОбС ( 2017-2020 г. )
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През 2019 г. са актуваните имоти държавна собственост, както и са разгледани
преписки за отписването на недвижими имоти от актовите книги за държавна собственост.
Таблица 3.
Брой актувани и отписани имоти (2017 – 2020 г.)

През 2019 г. в Областна администрация са постъпили и са разгледани 29 сигнала,
жалби и др. по реда на АПК.
Заключение: В заключение ще подчертаем, че Областна администрация - Област
Търговище е направила своите анализи на работата през изминалата година. И през 2019
г.

при изпълнение на функциите си Областна администрация е съблюдавала и спазвала
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мерките и приоритетите на правителството при реализирането на секторните политики в
различните области и сфери на работа и през настоящата 2018 г. ще продължи да го
прави.
В условията на строга финансова дисциплина и бюджет през 2019 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.
МИТКО СТАЙКОВ
Областен управител на област Търговище
19.02.2020 г.
Изготвил:
Тодорка Танева, Главен секретар
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Инж. Йоан Пеев, Директор АПОФУС
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Зорница Милушева, Директор АКРРДС
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