
УТВЪРДИЛ: ПРИЛОЖЕНИЕ №1

СТАНИМИР ПАРАШКЕВОВ 

Областен управител на област Търговище

Индикатор за 

текущо състояние

Индикатор за 

целево състояние

1.1. Координация 

на държавната 

политика в 

сферата на 

образованието

Съгласуван държавен план-прием 

за учебната 2022 - 2023 г.

Предложение на 

РУО на МОН

Протокол от 

заседание на 

комисия по заетост 

към Областния 

съвет за развитие 

за съгласуване на 

държавния план 

прием за учебната 

2022 - 2023 г. Напълно постигната цел /100 %/

1.2. Контрол за 

изпълнение на 

Механизъм за 

съвместна работа 

на институциите 

по обхващане и 

задържане на 

деца и ученици в 

задължителна 

предучилищна и 

училищна възраст

Осъществен контрол за изпълнение 

на Механизма

Създаден 

координационен 

механизъм

Информация за 

резултатите от 

предприетите 

действия и мерки за 

обхващане и 

задържане на 

децата и учениците 

в образователната 

система на областно 

ниво

Напълно постигната цел /100 %/

Индикатор за изпълнение

Ефективност при 

провеждане на 

секторната 

политика в 

сферата на 

образованието

Цели за 2022 г. Дейности Резултат

№ по 

ред

1.

Отчет на целите за 2022 г. на Областна администрация-област Търговище

1. Напълно постигната цел /100 %/ 

2. Задоволително постигната цел  

/50 и над 50 % / 

3. Незадоволително постигната 

цел /под 50 %/



2.1. Предоставяне 

на информация за 

потребностите на 

работодателите от 

работна сила в 

областта

Придобиване на реална представа 

за потребността на работодателите 

от работна сила и постигнато 

съответствие с държавния план-

прием

База данни Организирано 

проучване сред 

работодателите и 

анализ относно 

потребностите от 

работна сила.

Напълно постигната цел /100 %/

2.2.Осигуряване 

на заетост за 

безработни лица с 

трайни 

увреждания в ОА

Осигурена заетост на безработни 

лица с трайни увреждания

Осигурена заетост 

на безработни лица 

с трайни 

увреждания

Осигурена нова 

заетост на 

безработни лица с 

трайни увреждания.

Напълно постигната цел /100 %/

3.1. Организиране 

и провеждане на 

заседание на 

ООСППК. 

3.2. Разработване 

на програма за 

дейността на 

ООСППК през 2022 

г.

3.3. Разработване 

на отчетен доклад 

за дейността на 

ООСППК за 2021 г.

Ефективност при 

провеждане на 

секторната 

политика, 

свързана с 

осигуряване на 

заетост на 

областно ниво

Превенция и 

противодействие 

на корупцията

Проведено заседание на Областния 

обществен съвет за превенция и 

противодействие на корупцията - 

област Търговище

2. 

3.

Провеждане на 

заседание на 

Областния 

обществен съвет за 

превенция и 

противодействие на 

корупцията - област 

Търговище

0

Напълно постигната цел /100 %/



4.

Разработване 

и/или 

актуализиране на 

стратегически 

документи на 

областно ниво

4.1.Своевременна 

организация за 

актуализиране, 

приемане, 

респективно 

възлагане 

изработването на 

документи.

Разработени / Актуализирани 

стратегически документи

Разработени 

проекти

Приети 

стратегически 

документи

Напълно постигната цел /100%/

5.

3аконосъобразно, 

ефективно и 

целесъобразно 

управление на 

имоти и вещи 

държавна 

собственост

5.1.Предоставяне 

и/или 

освобождаване от 

имоти поради 

отпаднала 

необходимост

Повишена ефективност при 

управлението на недвижими имоти-

публична и частна държавна 

собственост

Проверки по реда 

на ЗДС

Брой процедури

Напълно постигната цел /100%/

6.

Координация 

изпълнението на 

дейности по 

подобряване на 

пътната 

безопасност и 

намаляване на 

пътнотранспортни

я травматизъм.

6.1.Ефективна 

работа на 

Областната 

комисия по 

безопасност на 

движението по 

пътищата (ОКБДП) 

Изготвяне на 

Доклад за 2021 г. 

и План за 2022 г. 

за изпълнението 

на областната 

политика по 

безопасност на 

движението по 

пътищата

Проведени 4 заседания на ОКБДП 

Изготвени Доклад за 2021 г. и 

План програма за 2022 г. за 

изпълнението на областната 

политика по безопасност на 

движението по 

пътищата.Координация и 

сътрудничество с органите на 

местната власт и регионалните 

структури на изпълнителната власт 

за изпълнение дейности по 

подобряване безопасността на 

движението по пътищата в област 

Търговище

Проведено 1 

заседание на 

ОКБДП Изготвен 

План за 2022 г. за 

изпълнението на 

областната 

политика по 

безопасност на 

движението по 

пътищата

Проведени 4 

заседания на 

ОКБДП Изготвени 

Доклад за 2021 г. и 

План програма за 

2022 г. за 

изпълнението на 

областната 

политика по 

безопасност на 

движението по 

пътищата.

Напълно постигната цел /100%/



7.

Провеждане на 

ефективна 

политика в 

сферата на 

образованието, 

осигуряване на 

равен достъп до 

образование и 

професионално 

обучение, 

подкрепа на 

личностното 

развитие на децата 

и учениците от 

област Търговище 

Координация на 

дейностите по 

обхващане на 

всички подлежащи 

на образование 

деца и 

предотвратяване 

на отпадането от 

образователната 

система.

7.1.Изпълнение на 

заложените мерки 

в Областна 

стратегия за 

подкрепа за 

личностно 

развитие на 

децата и 

учениците в 

област Търговище 

(2021-2023) 

Координация и 

ефективно 

взаимодействие на 

институциите в 

изпълнение на 

ПМС № 

100/08.06.2018 г. 

Планиране и 

реализиране на 

професионалното 

образование и 

обучение на 

учениците от 

област Търговище.

Изпълнени мерки от Областна 

стратегия за подкрепа за 

личностно развитие на децата и 

учениците в област Търговище 

(2021-2023) Осъществена 

координация и ефективно 

взаимодействие на институциите в 

изпълнение на ПМС № 

100/08.06.2018 г. Съгласуван 

държавен план-прием в 

профилираните професионални 

гимназии, в средните и 

обединените училища на 

територията на област Търговище.

Съгласуван 

държавен план-

прием от 

Постоянната 

комисия по заетост.

100 % Брой 

проведени срещи 1 

бр. Съгласуван 

държавен план-

прием от 

Постоянната 

комисия по заетост.

Напълно постигната цел /100%/

8.1.Цялостен 

анализ на 

информацията от 

анкетни карти и  

мнения, 

предложения и 

сигнали, и др., 

съгласно 

Методологията на 

МС.

Подобряване на работните процеси 

по предоставяне на 

административни услуги.

0

Отлично-100% 

Индикатор:Доклад  

за измерване и 

управление на 

удовлетвореността 

на потребите- лите 

на административни 

услуги на ОА-

Търговище за 2022г
Напълно постигната цел /100 %/

8.2.Междуведомст

вен обмен на 

документи 

посредством 

деловодната  

система и 

системата за 

сигурното 

електронно 

връчване

 Повишаване на 

удовлетвореността 

на потребителите 

на 

административни 

услуги, 

подобряване на 

административнот

о обслужване и 

развитието на е-

управление.

8.

Ускорен обмен на документи 0

Отлично-100%-

Индикатор:Брой 

документи по 

деловодната с-ма и 

системата за 

сигурното 

електронно 

връчване

Напълно постигната цел /100 %/

Могат да се видят в годишни отчет 

за дейността на администрацията



8.3. Качествено и 

в срок 

предоставяне на 

административни 

услуги. 

Надграждане на 

електронното 

управление.

Качествено и в срок обслужване на 

ФЛ и ЮЛ при предоставяне на 

административно обслужване и 

подобряване интеграцията с 

Единния портал за достъп до 

електронни административни 

услуги.

0

Отлично-100%-  

Индикатор: 

Деловодната 

система и 

интеграция,  

Единния портал за 

достъп до 

електронни 

административни 

услуги.

Напълно постигната цел /100 %/

Доклад за удволетвореността на 

потребителите на 

административни услуги.

8.4. Развитие на 

висококвалифици

ран и устойчив 

административен 

капацитет

Повишаване на административният 

капацитет на служителите в ОА-

Търговище, чрез участие по 

обучения в ИПА и чрез други 

обучения и квалификации  

0

100%  Отлично-

Индикатор: Чрез  

обучени служители 

в ИПА и 

повишаване на 

обща степен на 

образованост на 

служителите, и чрез 

други обучения и 

квалификации  

Отлично-100%
Напълно постигната цел /100 %/

8.5.Актуализиране 

на 

Номенклатурата 

на делата със 

срокове за 

съхранение и 

надлежно 

архивиране на 

документите на 

Областна 

администрация-

Търговище  

Правилно организиране и 

систематизиране на делата, 

възникнали в резултат на 

функционирането на 

администрацията

0

Индикатор-

Номенклатура, 

деловодна система 

и предадени в 

архив документи

Напълно постигната цел /100 %/

8.2.Междуведомст

вен обмен на 

документи 

посредством 

деловодната  

система и 

системата за 

сигурното 

електронно 

връчване

 Повишаване на 

удовлетвореността 

на потребителите 

на 

административни 

услуги, 

подобряване на 

административнот

о обслужване и 

развитието на е-

управление.

8.

Ускорен обмен на документи 0

Отлично-100%-

Индикатор:Брой 

документи по 

деловодната с-ма и 

системата за 

сигурното 

електронно 

връчване

Напълно постигната цел /100 %/

Могат да се видят в годишни отчет 

за дейността на администрацията



Отлично-100%

Осигуряване на пълна защита на 

държавният интерес
0

Защита на 

държавния 

интерес по дела по 

чл.108 от ЗС, 

касаещи имоти 

държавна 

собственост , чрез 

обезпечаване на 

процесуално 

представителство

11.1.Обезпечаване 

на процесуално 

представителство

11.

Осигуряване на 

поетапно 

публикуване в 

интернет на 

информационните 

масиви и ресурси, 

достъпът до които 

е свободен

10.1 Поетапен и 

систематичен 

преглед на 

обществената 

информация 

създавана в 

Областна 

администрация-

Търговище

Провеждане на

последователна 

политика за

повишаване 

ефективността на

публичните 

разходи, 

осигуряване на

добро финансово

управление и

контрол над

публичните 

средства и активи.

9.1 Повишаване 

на ефективността 

от управление на 

публичните 

разходи и 

осигуряване на 

добро финансово 

управление и 

надеждна система 

за контрол на 

публични средства

Отлично-100%-

Индикатор:Брой и 

пълнота на 

публикувани 

документи и масиви

9.

10.

0

Създаване на по- голяма 

публичност и прозрачност в 

резултат на това и повишаване на 

доверието в администрацията от 

страна на физическите и 

юридическите лица.

0

Периодично наблюдение за 

изпълнение на бюджета по 

параграфи, подпараграфи, 

политики и програми

Напълно постигната цел /100 %/

Индикатор: 

обезпечаване на  

процесуално 

представителство 

по всички дела

50 броя

Напълно постигната цел /100 %/

Обезпечено е процесуално 

представителство по всички дела

Напълно постигната цел /100 %/

Отлично-100%- 

Индикатор: 

документи за 

изпълнение на 

утвърдените 

политики и 

програми



12.1.  Поддържане 

на готовността и 

способността на 

свързочно- 

оповестителните 

средства

Осигуряване на пълна защита на 

държавният интерес
0

Отлично-100% 

Индикатор:брой 

тренировки

24 броя тренировки

Напълно постигната цел /100 %/

0

Отлично-100% 

Индикатор:Изготвен 

областен план 

съгл.в съответствие 

с указанията на 

Съвета за 

намаляване на 

риска от бедствия 

към МС, издадени 

по Националната 

програма за 

намаляване на 

риска от бедствия 

2021 - 2025 г.

Незадоволително постигната цел 

/под 50 %/

0

Отлично-100% 

Индикатор:Изготвен 

областен план Незадоволително постигната цел 

/под 50 %/

12.3 Разглеждане 

на искания за 

финансиране от 

МКВПМС

Разглеждане на всички постъпили 

искания
0

Отлично-100% 

Индикатор:да бъдат 

разгледани всички 

постъпили искания

Напълно постигната цел /100 %/

Всички искания са разгледани и е 

изразено становище.

12.4 Извършване 

на проверки на 

проводимостта на 

речните легла 

извън 

урбанизираните 

територии

Осъществяване на превантивна 

дейност
0

Отлично-

100%Индикатор: 

протоколи от 

проверки 
1 брой протоколи от проверки

Напълно постигната цел /100 %/

Превенция и 

контрол на 

рисковете от 

бедствия и аварии. 

Управление на 

процеса по 

възстановяване и 

подпомагане след 

бедствия

12.

12.2 Подобряване 

на превантивната 

дейност и 

готовността за 

реагиране при 

бедствия

Областен план за защита при 

бедствия, изготвен в съответствие 

с указанията на Съвета за 

намаляване на риска от бедствия 

към МС, издадени по Националната 

програма за намаляване на риска 

от бедствия 2021 - 2025 г.



Съгласувал: 

Тодорка Танева

Главен секретар

Изготвили:

инж. Йоан Пеев Георги Георгиев 

Директор на дирекция АПОФУС Директор на дирекция АКРРДС

Осъществяване на 

ефективен контрол 

за 

законосъобразност 

на актове и 

действия на 

органите на 

местното 

самоуправление и 

местната 

администрация

13.1.  Ефективен 

контрол за 

законосъобразнос

т на решенията на 

Общинските 

съвети на 

територията на 

областта

Ефективен контрол по 

законосъобразност на актовете и 

действията на ОбС и Кметовете на 

Общини

0

13. Напълно постигната цел /100 %/

Отлично-100% 

Отлично-

100%Индикатор: 

Отчети и доклади за 

проверени решения


