УТВЪРДИЛ:
МИТКО СТАЙКОВ
Областен управител на област Търговище
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Отчет за изпълнение на целите за 2019 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

1

2

3

4
Индикатор за изпълнение

Цели за
2019 г.

1.
Подкрепа за
личностното развитие
на децата и учениците
в област Търговище

2. Координиране
на политиките за
младежта в
сферата на
образованието,
здравеопазването,
социалната
защита,
културата, спорта
и гражданската
активност в област
Търговище
3. Осигуряване на
заетост на
безработни лица
от уязвимите
групи на пазара
на труда

Дейности

Резултат

Разработване на
Областна стратегия
за подкрепа за
личностното
развитие на децата
и учениците в
област Търговище
2019-2021 г.;

Разработена
Областна стратегия
за подкрепа за
личностното
развитие на децата
и учениците в
област Търговище
2019-2021 г.;

Изготвяне на отчет
по Плана за
действие на
Националната
стратегия за
младежта 20122020г.

Изготвен отчет

1.Реализация на
проект „Регионална
програма за заетост
в Областна
администрация
Търговище 2019 г.

Проведени 3
заседания на
Постоянната
комисия по заетост.
Осигурена
заетост на
безработни лица

5
Индикатор за самооценка
1. напълно постигната цел /100 %/
2. задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/
3. незадоволително постигната
цел /под 50 %/

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2019 г./

Индикатор за текущо
състояние
/отчетен в края на
2019 г./

1

1

1

1

Напълно постигната цел (100 %)

3

3

Напълно постигната цел (100 %)

Напълно постигната цел (100 %)

1

2. Организиране на
3 бр. заседания на
ПКЗ

4.
Подобряване
координацията между
институциите за
изпълнение на
Областната
стратегия за
развитие на
социалните услуги
2016-2020г.
5. Провеждане
на активна
политика в
сферата на
етническите и
интеграционни
те въпроси на
територията на
област
Търговище
6.
Създаване на условия
за провеждане на
регионални и секторни
политики на
територията на област
Търговище
7.
Подобряване
координацията
между
институциите за
изпълнение на
Областната стратегия
за подобряване на
безопасността на
движението по

Организиране на 1
бр. заседание на
ОССВП за приемане
на мониторингов
доклад за 2018г. и
план за действие
през 2019г.

Организиране на 1
бр. заседание на
ОССЕИВ

Провеждане
заседания на
Областния съвет по
условия на труд

Анализ на
изпълнението на
мерките заложени в
Плана за действие
2018-2019 г. и
изготвяне Годишен
доклад за 2018 г.

от област
Търговище по
проект „Регионална
програма за заетост
в Областна
администрация
Търговище 2019 г.“
Подобрено
взаимодействие
между
заинтересованите
страни при
планиране,
промяна на вида/
капацитета и
закриване на
социални услуги
изпълнението на
предварително
заложената цел № 5
за организиране на
заседание на
ОССЕИВ през м.
декември 2019г. е
планирано за
първото тримесечие
на 2020г.
Проведени
заседания по приет
План за дейността
през 2019 г.

1

Напълно постигната цел (100 %)

незадоволително постигната
цел /под 50 %/

0

2

1
Изготвен и приет
Годишен доклад за
2018 г.

1

0

2

Напълно постигната цел (100 %)

1
Напълно постигната цел (100 %)

2

пътищата в област
Търговище 2012-2020 г.

8. Ефективно
управление и защита
на държавната
собственост

9.
Изпълнение на
Националната програма
за енергийна
ефективност на
многофамилни
жилищни сгради в
Област Търговище

10. Превенция и
противодействие
на корупцията.

1. Прилагане на
адекватни мерки
за управление
на имотите държавна
собственост с
грижата на
добър стопанин.
2. Издаване на
удостоверения
за наличие или
липса на акт за
държавна
собственост – в
срок и без
забава
1.Mониторинг на
процеса по
обновяване на
жилищните сгради
на територията на
областта в
изпълнение на
договорите за
целево финансиране
2.Подписване на
документи по
Наредба №3 от
31.07.2003 г. и
участие в
приемателните
комисии
1.Организиране и
провеждане на
заседание на
Областния
обществен
съвет за превенция
и
противодействие на

1. Извършени
годишни
проверки на
имоти държавна
собственост,
включени в
баланса на
Областна
администрация Търговище
2. По-добро
административн
о обслужване на
гражданите и
бизнеса.
Завършени и
обновени 3 бр.
сгради по
Националната
програма за
енергийна
ефективност на
многофамилни
жилищни сгради в
Област Търговище.
Успешно
приключила
Програма в област
Търговище.
1. Проведено
заседание на
ООСППК

100%

100%

Напълно постигната цел (100 %)

100%

100%

100%

100%

Напълно постигната цел (100 %)

1

1

Напълно постигната цел (100 %)

3

корупцията.

11.
Обезпечаване
произвеждането
на
избори за:
1.
Членове
на
Европейския парламент
от Република България;
2.
Общински
съветници;
3. Кметове на общини,
и кметове на кметства.

12. Подобряване на
дейността по
процесуално
представителство и
защита на интересите
на държавата

2.Разработване на
Програма за
дейността на
ООСППК през
2019 г.

2. Разработена
Програма за
дейността на
ООСППК през
2019 г.;

3. Разработване на
отчетен доклад
за дейността на
ООСППК за 2018
г.

3. Разработен
отчет за
дейността на
ООСППК за 2018
4. г.

11.1
Взаимодействие
и координация на
дейностите
между МС, ЦИК,
общинските
администрации и
ОИК
11.2
Разпределяне и
предоставяне по
общини на
изборни книжа и
материали
11.3
Административен
контрол върху
спазването на
нормативната
уредба
Периодични и
годишни отчети за
брой на образувани
дела, по които е
реализирано
процесуално
представителство

1

1

1

1

Проведени
избори
за:
1.Членове
на
Европейския
парламент
от
Република
България;
2.
Общински
съветници;
3.
Кметове
на
общини, и кметове
на кметства.

0

2

Поддържане на
процента на
спечелените в полза
на Държавата дела,
спрямо загубените
дела в рамките над
70 %.

над 85 % спечелени

Напълно постигната цел (100 %)

незадоволително постигната
цел /под 50 %
0%

4

13. Финансова
дисциплина и стриктно
водене и отчетност на
счетоводните процеси

Добро финансово
управление,
прозрачност и
ясна отчетност

14. Ефективно
управление на
човешките ресурси чрез
подбора съгласуваност
на целите на
областната
администрация и
работните планове,
кариерното развитие и
повишаване на
компетентността на
служителите

Участие на
служителите от ОА в
специализирани
обучения

Добро финансово
управление,
прозрачност и
ясна отчетност
Повишаване на
компетентността
на служителите в
ОА

100 % касово
изпълнени е на
бюджета спрямо
утвърдени я план.
Редовна отчетност
5

бр.

Напълно постигната цел (100 %)
100%

Напълно постигната цел (100 %)

служители

преминали

през

обучение през ИПА;
5 бр. служители ,
посетили семинар

100%

*Забележка:
Изпълнението на предварително заложената цел № 5 „Провеждане на активна политика в сферата на етническите и интеграционни те въпроси на територията на
област Търговище“ за организиране на заседание на ОССЕИВ през м. декември 2019г. е планирано за първото тримесечие на 2020г.
По 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.

Имена и длъжности на попълващите:
Тодорка Танева
Главен секретар
Зорница Милушева
директор дирекция АКРРДС

инж. Йоан Пеев
директор дирекция АПОФУС
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