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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

В изпълнение на изискванията на чл.63 от Закона за администрацията и писмо 

изх. № 02.04-246 от 07.12.2012г. на Главния секретар на Министерския съвет до 

Областните управители, 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 2012г. и цели за 2013 г. на 

Областна администрация -Търговище. 

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

от служителите на ОА- Търговище в Информационната система за попълване на 

отчетните доклади за състоянието на администрациите (ИСПОДСА). За оценката на 

състоянието на административното обслужване са ползвани данни, попълнени от 

служителите на администрацията в Системата за самооценка на административното 

обслужване (ССАО), от отчетите за извършената работа на директорите на дирекции 

АПОФУС и АКРРДС. 

Дейността на Областна администрация Търговище през 2012 г. беше насочена 

към изпълнението на поставените приоритети и цели в Програмата на Правителството 

на Европейското развитие на България 2009-2013г. Реализирането на управленските 

приоритети и цели изисква добре работеща администрация, което в условията на криза, 

налага бързи мерки за осъществяване на функционално оптимизиране на 

организационното структуриране и логическата последователност на дейностите при 

предоставяне на качествени услуги на гражданите. Основни приоритети в управлението 

на Правителството на европейското развитие на България са: 

Приоритет І.  

Повишаване доходите на българските граждани, растеж и модернизиране на 

българската икономика. 

Приоритет ІІ.  

Гарантиране правовия ред в страната, борба с престъпността и органичаване на 

корупцията. 

Приоритет ІІІ.  

Реформиране и подобряване работата на съдебната система за възстановяване на 

справедливостта в обществото. 
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Приоритет ІV.  

Възстановяване доверието на европейските партньори към страната и размразяване на 

спряното европейско финансиране. 

Приоритет V.  

Подобряване социалната сигурност на българските граждани. Създаване на 

благоприятна и здравословна среда на живот за гарантиране на личното и 

общественото здраве. 

Приоритет VІ.  

Развитие на човешкия капитал на нацията и създаване на условия за успех на всеки 

гражданин. 

Приоритет VІІ.  

Превръщането на страната в основен фактор за стабилността в региона и света, 

уважаван член на ЕС. 

Произтичащите от Правителствената програма и от Стратегическия план за  

дейността на Областна администрация Търговище за периода 2010-2012 г., основни 

стратегически цели на Областна администрация Търговище за 2012г., бяха: 

• Стратегическа цел 1.  СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, 

ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ; 

• Стратегическа цел 2. ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, ВКЛ. ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ И 

ДОСТЪПНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ; 

• Стратегическа цел 3. РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ; 

• Стратегическа цел 4. ИЗГРАЖДАНЕ НА «ПРОЗРАЧНА» ОБЛАСТНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ С ЦЕЛ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА; 

• Стратегическа цел 5. НЕПРЕКЪСНАТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА 

АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ; 

• Стратегическа цел 6. КАЧЕСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

И УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ. 

Дейността на Областна администрация Търговище обхваща всички дейности, 

процеси и структури на администрацията – политически кабинет, дирекция АПОФУС и 

дирекция АКРРДС, взаимодействие между ОА-Търговище и териториалните 

администрации на изпълнителната власт. През 2012 г. в съответствие с Програмата на 

правителството на европейското развитие и  ежегодните цели  на администрацията за 

2012 г.  дейността на Областна администрация Търговище бе насочена приоритетно  

към създаване на условия за икономически растеж, повишаване на качеството на живот 
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на населението на област Търговище, изграждане на „прозрачна”  областна 

администрация  с цел превенция и противодействие на корупцията, непрекъснато 

усъвършенстване на административното обслужване и качествено управление на 

човешките ресурси. 

 

РАЗДЕЛ  І 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ 

ПРЕЗ 2012 Г. 

 През 2012 г. Областна администрация Търговище работеше активно за 

реализиране на Програмата на Правителството на европейското развитие 2009 – 2013,  

в рамките на предоставените по нормативни актове правомощия и компетенции  на  

Областния управител, по следните основни направления: 

 

І. РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

1. Проекти, програми и инициативи 

1. 1. Агенция за хората с увреждания 

 През 2012г. Областна администрация – Търговище кандидатства и получи 

финансиране за проект „Създаване на подходяща работна среда за служител на 

Областна администрация – област Търговище с трайни увреждания”. Основните 

дейности по проекта, които бяха изпълнени в изискуемия двумесечен срок, са свързани 

с приспособяване и оборудване на работно място на служител с трайни увреждания, в 

резултат на което служителят да изпълнява ефективно служебните си задълженията. 

Общата продължителност на проекта е 38 месеца. 

1. 2.  Оперативна програма «Административен капацитет»: 

 В периода октомври – ноември 2012г. Областна администрация – Търговище 

разработи и представи в ОПАК проектно предложение по приоритетна ос ІІ 

«Управление на човешките ресурси», подприоритет 2.2. «Компетентна и ефективна 

държавна администрация», бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08. Целта на 

проекта бе повишаване на капацитета на служителите в Областна администрация – 

област Търговище чрез обучения. Оценката на проектните предложения ще се 

извърши през 2013г. 

 През м. октомври трима служители на Областна администрация – Търговище 

преминаха обучения в гр. Солун, Гърция по проект „Усъвършенстване на 

професионалните умения и квалификацията на служителите в българската държавна 

администрация чрез обучение в обучителни институции на страните-членки на ЕС”, 

изпълняван от Института по публична администрация; 
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1. 3. Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»: 

 Разработен бе проект на Областна администрация Търговище по схема „Подкрепа 

за заетост” на ОП „Развитие на човешките ресурси”. Предвидено бе по проекта да бъдат 

обучени и наети 64 безработни лица за период от 9 месеца. Проектът бе одобрен за 

финансиране от Агенцията по заетостта през 2013г. 

 Областна администрация – Търговище организира и проведе на 15.05.2012г. 

Работна среща за представяне на  Схемата „Помощ в дома”, финансирана по ОП 

„Развитие на човешките ресурси”. Пред заинтересовани страни от област Търговище 

бяха разяснени възможностите за кандидатстване и наемане на работа на социални 

асистенти на възрастни хора и хора с увреждания. 

 През 2012г. Областна администрация – Търговище участва в местна коалиция за 

изпълнението на проект „Интегрирана услуга за предприемачи в България”, изпълняван 

от Националната асоциация на общинските служители в България. 

1. 4. Национални  програми   

 НП «Старт на кариерата»  

 Областна администрация Търговище участва в изпълнението на НП „Старт в 

кариерата”. Към 01.08.2012 завърши проекта по програмата, започнал през 2011 г. В 

обявената през 2012 г. процедура ОА – Търговище също участва, в резултат на което по 

програмата бяха разкрити 4 работни места за период от 9 месеца. 

 Регионална програма за заетост за 2012г. 

 Осигурена беше заетост на 2 безработни лица за период от 6 месеца.  

 Регионална програма за заетост за 2013г. 

 През 2012г. беше разработен  проект на Областна администрация по Регионална 

програма за заетост за 2013г. Проектът бе одобрен за финансиране от МТСП по 

Националния план за действие по заетостта. 

2. Инициативи 

2.1. „Да изчистим България за един ден” 

В периода септември 2011г. – май 2012г. Областна администрация – Търговище 

координира инициативата на bTV Media Group «Да изчистим България за един ден!» на 

територията на цялата област. Целта на проекта бе да обедини потенциала на 

гражданите, институциите и бизнеса, за да станат градовете и селата в България по-

чисти, да се запази красотата на българската природа и да се създаде чувство на 

отговорност. За ден на голямото почистване беше определен 12 май 2012 г., като 

целият състав на администрацията се включи в инициативата. 

2.2. Регионален събор на капанския фолклор „Здрав корен - жив дух”  

През м. септември в с. Садина, община Попово беше проведен Регионален събор 

на капанския фолклор „Здрав корен - жив дух” с участието на автентични състави, 
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групи и изпълнители от Североизточна България. Събитието  беше организирано под 

патронажа на Областния управител на област Търговище в партньорство с кметството и 

народното читалище в с. Садина. 

2.3. Седмица „Европа - България” 

Във връзка със Седмица „Европа - България” проведена от 1 до 7 декември 

2012г. по Комуникационната стратегия на Европейския съюз за България. Събитията 

бяха организирани поредица от инициативи от Областна администрация Търговище в 

партньорство с Областния читалищен съвет. В 114-те читалища от област Търговище 

бяха организирани: викторини, информационни кътове, срещи, интерактивни игри, 

прожектиране на филми, презентации, беседи и др. В гр.Търговище беше проведена 

Публична дискусия на тема: „Какво е Европа за мен” с участието на млади хора от 

областта. Проведен беше и Конкурс за есе на същата тема. 

2.4. Работна среща по Програма „Мост към бизнеса” на Институт 

„Отворено общество” и Фондация „Америка за България” 

Областна администрация организира и проведе на 04.05.2012 г. Работна среща 

по Програма „Мост към бизнеса” на Институт „Отворено общество” и Фондация „Америка 

за България” с млади роми с висше образование и студенти във висши учебни 

заведения. Представени бяха възможностите за кандидатстване по програмата и 

наемането им за стажуване и кариерно развитие в организации от частния бизнес в 

цялата страна. 

2.5. Европейска седмица за намаляване на отпадъците 2012г. 

Във връзка с присъединяването на Областна администрация Търговище към  

организирането и провеждането за първи път в България на Европейската седмица за 

намаляване на отпадъците през 2012г. бяха предприетите следните действия и 

инициативи: 

- популяризиране на инициативата чрез сайта на администрацията и медиите; 

- активно използване на възможностите на въведената деловодна система за 

електронен обмен на документи – входяща поща; вътрешни правила и указания; 

материали за ежеседмичните заседания на комисията по чл.7а от УПОА и др; 

- създадена беше е организация за използване на хартията двустранно, както и за 

повторното й използване като чернова; 

- във връзка с инициативата в сградата на Областната администрация беше 

поставен контейнер за негодни за употреба портативни батерии (30л.); 

3. Стратегически и планови документи 

3.1. Междинен доклад за изпълнение на Областната стратегия за развитие 

на област Търговище 2005-2015г. 
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 Докладът бе изготвен в изпълнение на чл.29 и чл.30 от ППЗРР и е одобрен с 

решение №2 от Протокол №24/08.02.2012г. на Областния съвет за развитие на област 

Търговище. 

3.2. Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за 

развитие на област Търговище 2011-2013г.   

 Актуализираният документ беше приет с решение №3 от Протокол 

№24/08.02.2012г. на Областния съвет за развитие на област Търговище. Документът бе 

съгласуван с решение №7/15.03.2012г. на Регионалния съвет за развитие на СИР. 

3.3. Програма за изпълнение на „Актуализирания документ за 

изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Търговище 2011-

2013г.” за периода 2012-2013г. 

 Във връзка с изпълнението на АДИ на ОСР 2011-2013г., Областна администрация  

- Търговище разработи програма за неговото изпълнение за периода 2012-2013г.  

 Програмата беше приета с решение №1 от Протокол №25/23.08.2012г. на 

Областния съвет за развитие.  

3.4. Областна стратегия за развитие на област Търговище за периода 

2014 – 2020г.  

 В изпълнение на законовите изисквания, през 2012г. Областна администрация – 

Търговище изготви техническо задание и сключи договор за разработване на «Областна 

стратегия за развитие на област Търговище за периода 2014 – 2020г.». Документът ще 

се изготви през 2013г.   

3.5. Изпълнение на Областна стратегия за развитие на социалните услуги 

в област Търговище 2010 – 2015 г.  

 1. Разработен беше Координационен механизъм за взаимодействие по Процедура 

за планиране, откриване, промяна на вида и/или капацитета, закриване на социални 

услуги в област Търговище. Документът беше представен и одобрен от Областния съвет 

за социално включване и подкрепа на заседание, проведено на 18.04.2012 г. Чрез него 

ще се постигне по-добро ниво на съгласуваност и координация в действията на 

държавните институции и органите на местната власт в област Търговище за 

изпълнение на планираните социални услуги в областната и общинските стратегии за 

развитие на социалните услуги 2011-2015 г. 

 2. Извършена беше актуализация на Областната стратегия за развитие на 

социалните услуги 2011- 2015 г. Документът бе приет на заседание на ОССВП през м. 

септември 2012 г.  

 3. На заседание на Областния съвет за социално включване и подкрепа, 

проведено на 10 декември 2012 г. беше обсъден и приет Мониторингов доклад за 

изпълнението на Областната стратегия за 2012 г., разработен от Звеното за мониторинг 
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и оценка. Докладът отразява наблюдението върху изпълнението на общинските 

стратегии и годишните планове за развитие на социалните услуги на петте общини за 

2012 г. и дава препоръки за препланиране на дейности и услуги, които не са 

реализирани през наблюдавания период. 

 4. Със Заповед на Областния управител беше създаден Координационен съвет за 

деинституционализация в област Търговище, който има за задача да координира 

действията на отговорните институции при подготовката и извеждането на децата от 

ДМСГД Търговище, като се ангажира с решаването на отделни казуси и случаи, 

изискващи интегрирана подкрепа. Координационният съвет е провел две заседания 

през 2012 г. 

3.6. Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по 

пътищата в област Търговище 2012 – 2020г. 

 В изпълнение на решение №946 от 22.12.2011г. на Министерски съвет, Областна 

администрация – Търговище разработи «Областна стратегия за подобряване 

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

за действие към нея за периода 2012-2013г. 

 Стратегията беше приета с решение №3/30.03.2012г. на Областната комисия по 

безопасност на движението по пътищата в област Търговище. 

3.7. Областна стратегия за интеграция на ромите в област Търговище 

2012 - 2020г. 

 Със Заповед на Областния управител беше създаден Областен оперативен екип 

(ООЕ) и Работни експертни екипи със задача: Разработване на Областна стратегия за 

интеграция на ромите в област Търговище 2012 - 2020г. ООЕ е провел заседание на 

27.11.2012г., на което са разпределени задълженията на екипите и сроковете за 

представяне на разработките. На заседание на Областния съвет за сътрудничество по 

етнически и интеграционни въпроси, проведено на 21.12.2012г., Областната стратегия 

за интеграция на ромите в област Търговище 2012 - 2020г. беше приета. 

 

ІІ.СЪВЕТИ И КОМИСИИ  

 

1.Регионален съвет за развитие на СИР 

 Проведено беше заседание на 15.03.2012г. в гр. Добрич, на което бе приета 

Годишна индикативна работна програма за 2012г. и бе съгласувана с АДИ на ОСР 

Търговище 2011-2013г.  

 Проведено беше заседание на 14.06.2012г. в гр. Добрич, с основен акцент 

одобряване на Годишния доклад за наблюдението на АДИ на Регионалния план за 

развитие на Североизточен район 2011-2013г. през 2011г. 
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 Проведено беше заседание на 04.10.2012г. в гр. Шумен, с основна тема 

представяне на етап от подготовката на проект „Регионален план за развитие на 

Североизточен район 2014-2020г.” с кратък анализ на социално-икономическото 

състояние на СИР, както и проект на Национална концепция за пространствено 

развитие на Република България за периода 2013-2025г.  

 Проведено беше заседание на 04.12.2012г. в гр. Шумен, с основен акцент 

одобряване на проект на Регионален план за развитие на Североизточен район 2014-

2020г. 

2. Комитет за наблюдение на ОП «Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика» 

 Областният управител на област Търговище е представител на Регионалния съвет 

за развитие на СИР в Комитета за наблюдение на ОПРКБИ, като през 2012г. е участвал 

в двете заседания на Комитета, съответно на 8 юни и 30 ноември. През 2012г. в КН на 

ОПРКБИ са изпратени становища по две писмени процедури за вземане на решения. За 

всички действия, свързани с КН на ОПРКБИ своевременно е информиран Секретариата 

на РСР СИР, съгласно Вътрешните правила на Регионалния координационен комитет. 

3. Областен съвет за развитие на област Търговище 

 Проведено беше заседание на 08.02.2012г., на което бяха определени двама 

представители на общините от област Търговище в Регионалния съвет за развитие на 

Североизточния район. На същото заседание беше одобрен Междинен доклад за 

изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Търговище 2005-2015г. и бе 

приет Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на 

област Търговище за периода 2011 – 2013г. 

 Проведено беше неприсъствено заседание на 23.08.2012г., на което бе приета 

Програма за изпълнение на „Актуализирания документ за изпълнение на Областната 

стратегия за развитие на област Търговище 2011-2013г.” за периода 2012-2013г. и бе 

създадена Група за наблюдение на изпълнението на АДИ на ОСР Търговище. 

4. Постоянна комисия по заетост към Областен съвет за развитие  

 Комисията по заетост е провела три заседания през 2012г., на които са приети 

осем решения.  

Първо заседание - 26 януари 2012г.: Приета беше информация за изпълнението 

на държавния план-прием за учебната 2011-2012г. Съгласувано беше предложението 

на РИО Търговище за държавния план-прием за учебната 2012-2013г. Приети бяха 

Регионални приоритети на политиката по заетостта и План за работата на Комисията по 

заетост през 2012г. 
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 Второ заседание - 5 октомври 2012г.: На заседанието бяха обсъдени и 

предложени за финансиране проекти за регионални програми за заетост за 2012г. на 

Областна администрация, общините Търговище, Попово, Омуртаг и Опака и Антоново. 

Трето заседание - 11 декември 2012г.: Обсъдени и оценени бяха постъпилите 

проекти по НП „От социални помощи към осигуряване на заетост”, които бяха 

предложени за финансиране от НПДЗ през 2013г. 

за финансиране. 

5. Областен експертен съвет по устройство на територията 

 За отчетния период Областният експертен съвет по устройство на територията 

(ОЕСУТ) е провел едно заседание – на 16.11.2012г. На заседанието беше разгледан 

предварителен проект на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за 

изграждане на газопровод „НАБУКО” и площадковите обекти към него на територията 

на област Търговище с цел избор на предпочитана алтернатива. На базата на взетите  

от ОЕСУТ решения, Областният управител е съгласувал I вариант на трасето. 

6. Областен съвет по условия на труд 

Областният съвет по условия на труд (ОСУТ) е провел две заседания през 2012г. 

(на 26.04.2012 г. и на 19.10.2012 .), на които бяха  взети общо четири решения.  

Първото заседание беше проведено съвместно с Областния съвет за тристранно 

сътрудничество. ОСУТ е разгледал следните теми: Отчет за дейността на Дирекция 

„Инспекция по труда” Търговище за първото полугодие на 2011г.; информация за 

състоянието на трудовия травматизъм и професионалните заболявания през 2011г.; 

резултати от осъществените проверки на ДИТ; споделяне на опит от семинар на тема: 

„Подобряване на информираността и обучение на работниците за опасностите при 

обработка на тъканите с пясък в шивашката индустрия”;  

На второто заседание бяха разгледани следните теми: дейност на Комитетите и 

Групите по условия на труд в заводите на „Тракия Глас България” ЕАД Търговище; 

технически надзор на съоръженията с повишена опасност в област Търговище; 

резултати от контролната дейност през 2012г.  

7. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни 

въпроси 

 Съветът е провел две заседания  - на 25.06.2012г. и на 21.12.2012г., на които е 

взел едно решение.  

На първото заседание бяха обсъдени следните теми: Образователната 

интеграция на учениците от малцинствата - състояние, проблеми и предприети мерки в 

образователната система в област Търговище; Възможности за финансиране на проекти 

за образователна интеграция в област Търговище през 2012г.; Добри практики за 

етническа интеграция в сферата на образованието в областта през 2010 и 2011г. 
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На второто заседание беше обсъдена и приета Областна стратегия за интеграция 

на ромите в област Търговище 2012 - 2020г. 

8. Областен съвет за тристранно сътрудничество 

         Областният съвет за тристранно сътрудничество (ОСТС) към Областна 

администрация Търговище, продължи работата си и през 2012 година. По предложение 

на участващите страни, през годината беше актуализиран поименният състав на 

членовете на съвета, съгласно Заповед №377/17.10.2012г. на областния управител. В 

работата на ОСТС по предложение на Асоциацията на индустриалния капитал в 

България /АИКБ/ и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България 

/КРИБ/, като членове влязоха техни представители. 

         През 2012г. беше проведе по едно заседание на ОСТС. Заседанието протече 

съвместно с Областния съвет по условия на труд. На него бяха разгледани въпроси, 

свързани с дейността на Комитетите и Групите по условия на труд в заводите „Тракия 

Глас България” ЕАД Търговище, техническия надзор на съоръженията с повишена 

опасност в област Търговище и резултатите от контролната дейност през 2012г. Приети 

бяха Мерки за подобряване на социалния диалог и запазване на социалния мир в 

област Търговище и график за провеждане на дискусии за подобряване на социалния 

диалог в област Търговище, като всяка от страните ще организира по една дискусия. 

         На представителите на синдикалните и работодателските организации беше 

припомнена възможността за използване на услугите на НИПА при процедури на 

посредничество, арбитраж и превенция на колективни трудови конфликти, а формуляра 

за ранно известяване на трудови спорове и конфликти беше качен на страницата на 

областна администрация, за да се разпространи сред структурите на синдикалните 

организации и работодателите за обратна връзка с ОСТС за ранно информиране. 

9. Областна епизоотична комисия 

 През 2012г. комисията е провела едно заседание във връзка с писмо №4679-

ЗЖ/03.08.2012г. на изпълнителния директор на БАБХ и писмо вх.№24.00-

73/06.08.2012г. на ОДБХ – Търговище за предприемане на мерки за предотвратяване 

възникването на болестта Африканска чума по свинете. На заседанието бяха приети 10 

броя решения относно действията на компетентните органи за предпазване от болестта. 

10. Областен съвет по сигурност 

 Със заповед №379/19.10.2012 г. на Областния управител беше актуализиран 

състава на Областния съвет по сигурност(ОСС).  

 През 2012 г. съвета е провел две заседания. На 25.10.2012 г. беше проведено 

първото заседание на което членовете на ОСС бяха запознати със заповед 

№379/19.10.2012 г. на Областния управител. Представени бяха  и две презентации: 
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1. Мерки за повишаване на сигурността и защитата на населението и 

инфраструктурата в извънредни ситуации. 

    2. Основни задачи за защита на населението при бедствия, аварии и 

катастрофи. Актуални въпроси по прилагането на Закона за защита при бедствия. 

 Заседанието завърши с практическо изпълнение на начално упражнение с боен  

пистолет „Макаров”.  

 Второто заседание на ОСС се проведе на 14.12.2012 г. в което членовете му бяха 

запознати: 

1. С доклад за готовността на общините в област Търговище за работа във 

военно време. 

2. С Доклад-анализ от ОД на МВР Търговище за противодействието на 

престъпността и постигнатите резултати от правоохранителните органи.    

11. Постоянна комисия по транспорт  

 През 2011 г. Постоянната комисия по транспорт е провела 2 (две) заседания. На 

разширено заседание на 01.07.2011 г. бяха обсъдени проблеми, свързани с 

нерегламентиран превоз на пътници. На 28.12.2011 г. беше одобрено откриването на 

нова автобусна линия и нови курсове от квотата на община Антоново. На същото 

заседание беше съгласувана актуализация на Областната транспортна схема.  

През 2011 г. областният управител е предоставил 4 (четири) разрешения за 

осигуряване на превозвач по съществуващи линии за срок не повече от шест месеца, 

съгласно чл. 29 от Наредба №2/15.03.2002 г. 

12. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата в 

област Търговище 

 През 2011 г. комисията е провела 2 (две) заседания. На заседание проведено на 

02.03.2011 г. бяха приети Доклад за състоянието на безопасността на движението в 

област Търговище през 2010 г. и Програма с мерки за подобряване безопасността на 

движението през 2011 г. 

 На заседание на комисията, проведено на 01.07.2011 г. беше разгледан 

конкретен проблем на жители на гр. Търговище, относно превърнато в паркинг 

междублоково пространство и са направени предложения за поставяне на пътни знаци. 

13.  Областен обществен съвет за превенция и противодействие на 

корупцията за 2012г. 

На заседание 23 март 2012г. беше приета Програма за дейността на ООСППК - 

област Търговище през 2012г., както и членовете на Съвета се съгласиха да представят 

по утвърдена матрица /Приложение №1 от Програма за дейността на ООСППК - област 

Търговище през 2012г./ Отчет за извършеното в областта на антикорупционната 

политика през 2011г. до 30 април 2012г. в администрацията.  
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На 17 декември 2012г. в заседание на ООСПППК, членове на Съвета направиха 

кратка презентация на Антикорупционни мерки и практики прилагани от държавните 

структури - ТД на НАП Варна – Офис Търговище, ОД на МВР – Търговище и Областен 

отдел „Контролна дейност - ДАИ” – Търговище. Членовете на Съвета се съгласиха да 

представят Отчет за извършеното през 2012г. в областта на антикорупционната 

политика в институцията им, съгласно утвърдената от Съвета матрица до 30 март 2012г. 

в администрацията.  

14. Комисия за установяване на землищни граници по чл. 11, ал. 1 от 

Наредба №3/28.04.2005г. 

 През 2012г. във връзка с писмо на МРРБ за привеждане на землищните граници 

на с. Разбойна, община Търговище в съответствие със законовите изисквания, със 

Заповед №364/02.10.2012г. на Областния управител на Област Търговище беше 

назначена  комисия за установяване на землищните граници на населеното място, 

съгласно изискванията на чл. 11, ал. 1 от Наредба №3/28.04.2005г. за съдържанието, 

създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

Комисията е провела две заседания, за които са съставени Протокол №1 от 

08.10.2012г. и Протокол №2 от 16.10.2012г., одобрени от Областния управител. 

15. Комисия по закона за политическа и гражданска реабилитация на 

репресирани лица  

 През 2012  г.  комисията е провела 82 заседания. На проведените заседания  

бяха разгледани 82 искания за признаване право на обезщетение и беше предложено 

на областния управител издаване на заповеди за признаване или отказване на 

обезщетения.  По една от издадените заповеди бе признато право на обезщетение. 

Общия размер на средствата, които бяха изплатени на лицата с признато право на 

обезщетение  е 3982,91 лв.   

16. Комисия „Военни паметници” 

 През 2012 г.  Комисия „Военни паметници” не е провеждала заседания. 

17. Комисия по чл. 7 а от УПОА 

Със заповед №106/03.05.2011г. на Областния управител на област Търговище 

беше създадена Комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, 

организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на 

министерствата и другите административни структури, които осъществяват 

административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, 

предоставящи обществени услуги на територията на област Търговище. Същата беше 

допълнена със заповед №144/15.06.2011г . и заповед № 115/03.04.2012г. Със 

заповед № 349/21.09.2012г. на Областния управител на Област Търговище беше 

актуализиран състава на комисията и всички издадени предходни заповеди свързани 
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с дейността на комисията създадена по чл. 7а от Устройствения правилник на 

областните администрации бяха отменени. 

Комисията осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на глава 

осма от Административнопроцесуалния кодекс, като: 

1. приема и анализира постъпилите предложения и сигнали; 

2. преценява основателността на предложението или сигнала, като при 

необходимост може да изиска от съответните административни структури и/или 

организации допълнителна информация; 

3. предлага на Областния управител да сезира компетентните органи за 

постъпилото предложение или сигнал; 

4. информира подателя на предложението или сигнала за предприетите 

действия; 

5. следи за предприетите действия и за решението по предложението или 

сигнала. 

За изпълнение на горепосоченото Областният управител има право да изисква 

информация за производствата, образувани предложения и сигнали, подадени до 

него. 

Комисията е изготвила доклад за дейността си през 2011 г., който беше 

представен на Областния управител на Област Търговище на 27.02.2012 г. и беше 

утвърден. 

За периода 01.01.2012г. - 31.12.2012 г. комисията е провела 37 заседания, 

като е разгледала 120 сигнала. За всички проведени заседания на комисията бяха 

съставени протоколи и се поддържа архив от Главния секретар в Областна 

администрация – Област  Търговище. 

18. Областен съвет за социално включване и подкрепа 

 През 2012г. ОССВП беше провел три заседания, на които бяха взети общо седем 

решения. 

1. На заседанието на 18.04.2012г. беше приет План за действие на звеното за 

мониторинг и оценка през 2012г. и Система за мониторинг за изпълнение на Областната 

стратегия. Приет бе също и Координационен механизъм за взаимодействие по 

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

социални услуги в област Търговище. 

 2. На второто заседание, проведено на 26.09.2012г., беше приета Актуализирана 

стратегия за развитие на социалните услуги 2011- 2015г. 
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 3. На третото заседание на 10.12.2012г. беше приет Мониторинговия доклад за 

изпълнението на Областната стратегия за 2012г. 

19. 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 №213/13.06.2012г. на Областния управител на област Търговище 

беше сформирана Постоянна работна група за изпълнение на дейности и задачи, 

свързани с правомощията на Областния управител, регламентирани в чл.58 от ЗЗБ и 

чл.13, ал.4, чл.17, ал.1, т.4 и чл.21, ал.5 от Правилника за организацията и дейността 

на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския 

съвет (ПОДМКВПМС). 

 През 2012г. работната група е провела 6 заседания, на които бяха разгледани 

искания от общините за финансиране на обекти. По образуваните преписки бяха 

изпратени становища на Областния управител до Председателя на МКВП към МС. 

ІІІ. 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 2012 г. бяха проверени общо 844 

решения на общинските съвети. По 9 протокола бяха отчетени като 

незаконосъобразни 16 решения. Същите бяха върнати от Областния управител и 

преразгледани повторно. Едно решение беше оспорено пред   АС- Търговище, 

непосредствено след което бе отменено от приелия го ОбС. 

 

ІV. АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРИТОРИАЛНИ ПРОМЕНИ 

Общински съвет 

Брой върнати като 

незаконосъобразни 

решения 

Брой 

преразгледани 

решения от ОбС 

Брой оспорени 

решения пред АС - 

Търговище 

Търговище 8 9 1 

Попово 2 2 - 

Омуртаг 3 3 - 

Антоново 1 1 - 

Опака 1 1 - 
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 През отчетния период бяха образувани 3 бр. преписки за извършване на 

административно – териториални промени, а именно: 

1. Във връзка с писмо на МРРБ за предприемане на действия за привеждане 

на с. Разбойна, община Търговище в съответствие изискванията на ЗАТУРБ със 

Заповед №364/02.10.2012г. на Областния управител на Област Търговище беше 

назначена комисия, съгласно изискванията на чл. 11, ал. 1 от Наредба 

№3/28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната 

карта и кадастралните регистри за определяне на землищните граници на 

населеното място. Комисията е провела две заседания, за които са съставени 

Протокол №1 от 08.10.2012 г. и Протокол №2 от 16.10.2012 г., одобрени от 

Областния управител.  

2. Със свое писмо МРРБ посочва, че в резултат от изпълнението на Закона за 

преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011г. 

беше установено, че с. Железари, община Омуртаг, област Търговище няма 

население с постоянен адрес. От това следва необходимостта да бъдат предприети 

необходимите действия за привеждане на населеното място в съответствие със 

законовите изисквания. В резултат на това ОбС-Омуртаг е приел Решение №151 по 

Протокол №19/30.10.2012г. за закриване с. Железари, община Омуртаг. При 

приемане на посоченото решение не бе спазена законоустановената процедура, 

предвидена за извършване на указаната административно – териториална промяна - 

закриване на населено място, а беше избран редът и начинът описан в ЗАТУРБ за 

закриване на селищно образувание и липсваше решение към землището на кое 

съседно населено място да бъде присъединено землището на заличеното населено 

място. Със Заповед №414/12.11.2012 г. на Областния управител на област 

Търговище решението беше спряно, като незаконосъобразно и прието в 

противоречие на ЗАТУРБ и Методическите правила за оформяне на преписки за 

извършване на административно – териториални промени по ЗАТУРБ от м.юни 2012г. 

издадени от МРРБ, и върнато на общинските съветници с указания за отмяната му. 

Към настоящия момент посоченото решение бе отменено от Общински съвет Омуртаг 

и отмяната е влязла в сила. Проведено беше редовно заседание на Общински съвет 

Омуртаг, на което искането е разгледано и е прието Решение №156/26.11.2012 . по 

Протокол №20/26.11.2012 г. на Общински съвет Омуртаг, относно закриване на 

населено място – село Железари, община Омуртаг, на основание чл.21, ал.1, т.17 от 

ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ЗАТУРБ, във връзка с чл. 20, т. 1, пр. второ. След обсъждане 

и дебати от страна на общинските съветници беше решено, землището на село 
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Железари, община Омуртаг да бъде присъединено към землището на с. Птичево. С 

оглед продължаване на процедурата беше изпратено мотивирано предложение в 

законоустановения едномесечен срок от Областния управител на Област Търговище 

до Министерския съвет за закриване на населеното място село Железари с 

приложение на Решенията на ОбС – Омуртаг. В продължение на процедурата беше 

получено писмо от Гл. секретар на МС до Гл. секретар на МРРБ, относно изпращане 

на предложението на Областния управител на Област Търговище за закриване на с. 

Железари и присъединяване на землището му към с. Птичево, общ. Омуртаг на 

основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на МС и неговата 

администрация и указание материалът да бъде подготвен и внесен за разглеждане в 

заседание на МС.  

3. По повод искане на кметския наместник на с. Тръстика, община Попово за 

назначаване на комисия за изменение на землищната граница между с. Тръстика, 

община Попово и с. Островче, община Разград, предвид влязло в сила Решение №30 

от 29.01.2002г. Разградски районен съд, с което беше  признато правото на община 

Попово да възстанови собствеността си върху 1085 декара гори, бяха дадени 

указания за окомплектоване на преписката според нормативните изисквания и при 

тяхното изпълнение ще бъде започната процедура за промяна на съществуващата 

землищна граница по реда на чл. 43, ал. 1, т. 3 от Закона за кадастъра и имотния 

регистър и чл. 11 от Наредба №3 от 28.04.2005 г. за съдържанието създаването и 

поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

 

V. ОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ 

 

  Управление на имоти и вещи – държавна собственост 

     Областният управител на Област с административен център Търговище 

управлява общо 23 (двадесет и три) държавни имота, от които 17 (седемнадесет) частна 

и 6 (шест) имота публична - държавна собственост. 

I. Имотите частна - държавна собственост се намират на териториите на 

общините Търговище, Омуртаг, Попово и Антоново, разпределени както следва: 

    1. Търговище – 11 (единадесет) имота, предоставени безвъзмездно за 

управление на община Търговище и на държавни структури. 

    2. Омуртаг – 2 (два) имота, които са предоставени безвъзмездно за                           

управление на държавни или други структури на бюджетна издръжка. 

    3. Попово – 1 (един) имот,  предоставен безвъзмездно за управление на 

Община Попово. 



 

Доклад за дейността на Областна администрация Търговище 2012 г. 

 
19 

    4. Антоново – 3 (три) имота, от които 2 (два) предоставени безвъзмездно за 

управление на община Антоново и 1 (един) на държавна структура. 

      II. Имотите публична - държавна собственост са 6 (шест), от тях 2 (два)  се 

намират на територията на град Омуртаг – 1 (един) предоставен безвъзмездно за 

управление на община Омуртаг и  1 (един) безвъзмездно за управление на ведомства. В 

град Търговище има 4 (четири) имота. Всички са административни сгради, едната от тях 

се използва за сграда на Областна администрация, като отделни части от нея са 

обособени като самостоятелни обекти и са предоставени безвъзмездно за управление 

на  Министерство на вътрешните работи - Главна дирекция „Пожарна безопасност и 

защита на населението”, Областна дирекция „Земеделие и гори”, Българско национално 

радио, Министерство на физическото възпитание и спорта и за ползване на Регионален 

съвет на КНСБ – Търговище. Държавните имоти на всички ползватели са предадени с 

протоколи. 

Имотите частна – държавна собственост са предоставени с договори за 

безвъзмездно право на управление или отдаване под наем, като на наемателите и  

ползвателите  са вменени задължения за  поддържане и извършване на текущи и 

основни ремонти на имотите, както и че „имотите не могат  да се преотстъпват за 

ползване, да се ползват  съвместно по договор с трети лица” и за заплащане на такса 

битови отпадъци и застрахователна премия, определена пропорционално на ползваната 

от ползвателя площ. С цел опазването на имота  и осъществяването на нормален 

работен процес в  административните сгради, в които  са настанени повече от един 

ползвател, са включени клаузи за създаване и спазване на Правилник за вътрешен ред.  

В периода от м. ноември до 15 декември 2012г. във всички имоти – държавна 

собственост на територията на областта, предоставени от Областния управител с 

договори за управление, ползване 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 бяха 

извършени от комисия, която е съставила 19 (деветнадесет) констативни протокола,  от 

които в: Търговище – 11 бр; Омуртаг - 4 бр; Антоново – 3 бр. и Попово - 1 бр. След 

приключилите проверки в имотите, комисията е съставила 19 (деветнадесет) 

предложения, във връзка с бъдещото им използване, като общото й заключение е, че 

държавните имоти се използват по предназначение, не се преотстъпват на трети лица  и 

се поддържат в добро физическо състояние. 

Проведена беше една процедура по прекратяване на договор с ХДИ 

„Застрахователно” АД, поради изтичане срока на действие на договора – изготвяне бе 

заповед за прекратяване и приемане на имота.  За същия имот беше изготвена тръжна 
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документация за предоставянето му под наем, чрез търг, който беше прекратен със 

заповед на Областния управител, поради липса на кандидати. 

 Придобиване и разпореждане с имоти – държавна собственост 

 По Решение №393 от 17.05.2012г. на Министерския съвет на 19.09.2012г. беше 

съставен договор за безвъзмездно прехвърляне право на собственост върху недвижим 

имот – частна държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната, 

находящ се в гр. Търговище, бул. „Цар Освободител” №41, представляващ поземлен 

имот идентификатор 73626.508.143 с площ 161 425 кв.м., ведно с построените в него 

51 (петдесет и една) сгради, като за предаването на имота беше съставен протокол. 

 С договор от 20.01.2012г., имот – частна държавна собственост в управление на 

ДП „Строителство и възстановяване”, беше извършена продажба на поземлен имот с 

идентификатор 73626.504.572 с построените в него 4 (четири) сгради. За предаването 

на имота беше съставен протокол. 

 С договор от 16.06.2012г., имот – частна държавна собственост в управление на 

НК „Железопътна инфраструктура”, беше извършена продажба на поземлен имот с 

идентификатор 73626.504.687, намиращ се в гр. Търговище. За предаването на имота 

беше съставен протокол. 

 Актуване на имоти – държавна собственост 

В изпълнение на изискването на чл. 75 от ЗДС, въз основа на актовете за 

държавна собственост, бяха създадени и 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 – 32  (тридесет и два). 

- Общ брой на отбелязване на действия по управление в  съставените актове 

за държавна собственост – 24 (двадесет и четири). 

 Отписване на имоти  – държавна собственост 

- Общ брой издадени заповеди за отписване на имотите от актовите книги за  

държавна собственост  - 501 (петстотин и един), от които в полза на физически лица 

и търговски дружества 52 (петдесет и два) и на общини 449 (четиристотин 

четиридесет и девет). 

- Общ брой издадени уведомителни писма за отписани имоти–106 (сто и шест) 
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- Издаване  на удостоверения за снабдяване с констативен Нотариален  акт по 

извършена  обстоятелствена проверка и други удостоверения: 

o Удостоверения по обстоятелствена проверка – 702(седемстотин и два) броя. 

o Удостоверения за наличие или липса на претенции за възстановяване на 

собствеността  -14 (четиринадесет) броя. 

На гражданите и юридическите лица отдел ДСУС предлага 12 (дванадесет) вида 

административни услуги, за които бяха изработени  типови  образци - Заявления.  

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 бяха извършени 

редица дейности, който гарантират защита на държавната собственост на територията 

на областта и контрола върху общинската собственост, както и опазване и защита на 

обществения интерес на територията на област Търговище. 

- Проверени актове за общинска собственост – 751 (седемстотин петдесет и един) 

броя. 

- Архив – обработка на всички постъпили в отдел ДСУС преписки и тяхното 

архивиране по досиета; 

- Изготвяне  на молби за вписване на актовете за държавна собственост и 

подаването им в Службата по вписвания; 

- Изготвяне и подаване на заявления в данъчните служби към общините за 

издаване на удостоверения за данъчни оценки на имотите – държавна 

собственост; 

- Изготвяне и подаване на данъчни декларации за имотите – държавна 

собственост, във връзка с актуване, управление и разпореждане с имоти – 

държавна собственост; 

- Изготвяне на оценителни протоколи за наемна цена на имотите – държавна 

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

МФ.  

- Изготвяне на писма, становища, протоколи, справки по регистри по постъпили в 

Областна администрация – Търговище заявления за всички дейности. 

- Проучени, изготвени и изпратени със становище от Областен управител в МРРБ 

са 2 (две) преписки с искане за безвъзмездно предоставяне на имоти- или части 

от имоти - публична държавна собственост,  за управление на ведомства. 
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- Изготвени и изпратени в Агенцията за приватизация и следприватизационен 

контрол 2 (две) преписки с предложение от Областен управител за продажба по 

реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. 

V.ПРОЗРАЧНОСТ И ОТКРИТОСТ 

 

 На 26.06.2012г. Областна администрация - Търговище за втора поредна година 

кандидатства и получи приз на Фондация за прозрачни регламенти. Целта на конкурса 

беше стимулиране на развитието и прилагането на публични и прозрачни регламенти в 

работата на администрацията. Призът, присъден на Областна администрация – 

Търговище в съревнование с още 7 (седем) администрации, е в категория „Най-

прозрачна областна администрация”. 

 През 2012 г. на интернет страницата на Областна администрация бяха 

публикувани Стратегическият план за дейността на администрацията  за 2010 – 2013  

г., Отчетът за изпълнение на целите на администрацията за 2011 г. и утвърдените цели 

за 2012  г.  

 Със заповед № 338/26.10.2012 г. на Областния управител, беше актуализирана 

информацията за служителите от администрацията отговорни за вписванията и 

упражняване на контрол  по вписванията в Административния регистър.  

 Приемният ден на Областния управител и заместник областните управители през 

2012г. беше посетен от  41 граждани.  През 2012г. бяха проведени и четири изнесени 

приемни в  населени места от областта – селата Преселец, Изворово, Беломорци и 

Голямо Градище. Изнесените приемни бяха посетени общо 30 граждани. Областният 

управител и неговите заместници и извън определения приемен ден са приемали и 

изслушвали  граждани и организации. 

 През 2012 г. бяха публикувани и декларациите по ЗПУКИ на новопостъпилите 

служители.  

  През 2012г. обществеността беше информирана за дейността на Областния 

управител и администрацията  с  публикувани над 160 прессъобщения.  

 

VІ. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ  

 Общия брой  извършени административни услуги от Областна администрация 

Търговище през 2012 г. беше  959 бр. През посочения период не са постъпвали жалби  

и сигнали, свързани с административното обслужване осъществявано от 

администрацията. 
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 В указаният от Министерски съвет  срок беше отчетено състоянието на 

административното обслужване за 2012 г. в интернет базираната система за самооценка 

на административното обслужване. 

През месец  2012 година бяха утвърдени актуализирани  Вътрешни правила за 

административното обслужване в Областна администрация Търговище и беше 

актуализирана информацията за  предоставяните услуги съобразно утвърдения Списък 

на унифицираните наименования на административните услуги (наименования, 

процедури и образци). През месец Ноември 2012 г. отново бе актуализирана 

информацията за предоставяните услуги в съответствие с утвърдения през месец 

ноември 2012 г. Списък на унифицираните наименования на административните услуги.  

 През месец декември 2012 г. беше утвърдена и актуализирана Харта на клиента 

на  Областна  администрация Търговище. 

 За 2012 г. беше извършено проучване на удовлетвореността на потребители на 

административни услуги, предоставяни от Областната администрация - Търговище. 

Изготвения доклад беше публикуван на интернет страницата на администрацията. 

   

VІІІ. МЕЖДУНАРОДНИ КОНТАКТИ НА РЕГИОНАЛНО НИВО  

 

 На 02.11.2012г. заместник областните управители г-жа Елка Станчева и г-н 

Никола Найденов се срещнаха с представители на българската общност в побратимения 

румънски град Търговище. Целта на визитата беше опознавателна среща и поддържане 

на контакти с българската общност в северната ни съседка. Те се срещнаха с Васил 

Костаки, председател на асоциация „Заедно” - българското дружество в румънския град 

Търговище и Тудор Ангел, съветник на депутата на българското малцинство Николае 

Миркович. 

VІІІ. ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА, СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА  

НАСЕЛЕНИЕТО   

 

         Основните задачи и дейността по отбранително-мобилизационната подготовка в 

Област Търговище през 2012 г. бяха в унисон с изискванията от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България, нормативните актове на Министерски съвет, 

Директивата за привеждане на централната и териториалната администрации, 

търговските дружества, организациите и държавните предприятия в готовност за работа 

във военно време и Указанията на Междуведомствения съвет по въпросите на 

военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната. 

През 2012 г. основните усилия бяха насочени към: 



 

Доклад за дейността на Областна администрация Търговище 2012 г. 

 
24 

 Актуализиране и поддържане в готовност за изпълнение на плановете за 

привеждане и работа във военно време и документите свързани с отбранително-

мобилизационната подготовка в областта; 

 Изготвяне и изпращане до общинските администрации указания за работа 

по ОМП през 2012 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 Русе на 

контролните числа за отсрочване от повикване във Въоръжените сили при мобилизация 

на резервисти 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 на заповед № 428/16.11.2012 г. на Областния управител на 

Област Търговище извършване на частична проверка на общините за готовността им за 

работа във военно време. 

 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; 

 Със заповед №332/04.09.2012 г. на Областния управител, беше 

актуализиран списъка на категориите информация, подлежащи на класификация като 

служебна тайна, включително и списъка на длъжностите, за които се изисква достъп до 

класифицирана информация, представляваща служебна тайна; 

Във връзка със защита на населението бяха предприети следните превантивни 

мерки  за предотвратяване на бедствия:  

 В изпълнение писмо на Зам.министър – председателя и министър на 

вътрешните работи Рег. № 25371/03.10.2012 г. със заповед № 35/07.02.2012 г. на 

Областния управител беше назначена междуведомствена комисия  за проверка на 
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водните обекти за правилната им експлоатация. За резултатите от проверката беше 

изготвен Доклад до Директора на ГД ПБЗН в МВР.  

 На основание чл. 64, ал.1, т. 5, т. 6 и т. 8 от  Закона за защита при 

бедствия, във връзка чл.138 и чл. 140 от Закона за водите и Решение № 130 от 

10.02.2012 г.на Министерския съвет със заповед № 39/13.02.2012 г. на Областния 

управител  беше разпоредено на кметовете на общини да създадат незабавно 

организация за  наблюдението и охраната на потенциално-опасните водни обекти  в 

област Търговище. 

 Със заповед № 52/17.02.2012 г. на Областния управител бяха дадени 

указания на кметовете на общини с оглед снижаване на неблагоприятното въздействие 

и контролирането на високите води през сезона на активно топене на снежната 

покривка.  

 В изпълнение на заповед Р-118/09.05.2012 г. на Министър-председателя 

бяха извършени две проверки назначени със заповеди № 139/24.04.2012 г. и № 

356/27.09.2012 г. на Областния управител от междуведомствената комисия на 

потенциално опасните водни обекти. В резултат от проверките бяха изготвени два 

доклада към 30.06.2012 г. и 23.11.2012г. Докладите бяха изпратени на хартиен и 

магнитен носител на Министър на вътрешните работи. 

   В изпълнение на писмо Рег. № I- 20799/06.08.2012 г. на Министъра на 

вътрешните работи в Областна администрация Търговище беше организиран и проведен 

семинар с общински служители по новите изменения в Наредбата за реда за създаване 

и организиране на дейността на доброволните формирования с активното участие на ОУ 

на ПБЗН – Търговище. 

 В изпълнение на заповед Р-231/18.09.2012 г. на Министър-председателя  

беше издадена заповед №365/03.10.2012 г. на Областния управител и бе извършена 

проверка за предприетите превантивни мерки за осигуряване нормалното 

функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите на населението в Област 

Търговище за зимния сезон 2012-2013 г. Представен бе доклад на Директора на Главна 

дирекция ПБЗН. 

 В изпълнение на писмо Рег. № I- 13179/14.05.2012 г. т. 7 на Министъра на 

вътрешните работи  беше издадена заповед № 178/22.05.2012 г. на Областния 

управител за провеждане на тренировка със задействане на „Системата  за ранно 

предупреждение и оповестяване на населението”. 

 На основание чл. 9 ал.9 от Закона за защита при бедствия и Съгласувателно 

писмо вх. № 03.08 – 43/2/10.08.2012 г. Областния управител е издал заповед № 

327/27.08.2012 г. за утвърждаване на Областния план за защита при бедствия. 

ІХ. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА ИЗБОРИ  
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През 2012 г. бяха проведени един нов избор за кмет на кметство в с. Зарево, 

общ. Попово и един частичен избор за кмет на кметство в с. Лиляк, община Търговище. 

През месец ноември 2012г. започна организационно-техническата подготовка за 

дейностите, свързани с провеждането на референдума на 27.01.2013 г. и 

взаимодействието с администрацията на Министерски съвет и общините. 

От съществено значение за организацията свързана с провеждането на 

референдума на 27.01.2013 г. е добрата координация в работата между 

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

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

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

провеждането на референдума на 27.01.2013 г.и взаимодействието с администрацията 

на Министерски съвет, общините и РИК. Организационно-техническата подготовка е 

преминала в срок, без пропуски и нарушения при спазване на всички нормативни 

изисквания на Изборния кодекс и Закона за пряко участие на гражданите в държавната 

власт и местното управление. 

  

Х. УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ  

 

Дейността по управление на човешките ресурси в Областна администрация 

Търговище през 2012 г. беше насочена към  ефективно управление на човешките 

ресурси, чрез по-добра съгласуваност на целите на Областната администрация и 

работните планове, кариерното развитие и повишаване на компетентността на 

служителите.  

    През 2012г., в изпълнение на дадените от Главния инспекторат на Министерския 

съвет препоръки, беше извършен преглед на всички вътрешни актове на 

администрацията и същите бяха преведени в съответствие с настъпилите промени в 

правната рамка. 

Бяха разработени подробни функционални характеристики на общата и на 

специализираната дирекция. В резултат на изготвените анализи беше оптимизирано 

разпределението на длъжностите в двете звена на администрацията, като бе увеличен 

относителния дял на длъжностите с висок образователен ценз и длъжностно ниво, 

чийто функции осигуряват ефективно изпълнение на специалните правомощия на 

областния управител. 
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През отчетния период УПОА беше променян два пъти, като основната щатна 

численост през годината се запази същата. Изменение в структурата през 2012 г. беше 

извършвана: 

1. С изм. ДВ. бр. 34 от 4 май 2012г. беше съкратена длъжността финансов 

контрольор, като същевременно беше увеличава числеността с една щатна бройка в 

дирекция АПОФУС; 

2. С изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Промяна в щатната 

численост на дирекциите - Дирекция АПОФУС от 11 на 10 щатни бройки, Дирекция 

АКРРДС от 17 на 18 щатни бройки.  

През следващата година е необходимо да продължат действията, свързани с 

оптимизирането на Областна администрация Търговище, в съответствие с нормативните 

изисквания и дадените от МС указания. 

През отчетния период в ОА-Търговище бяха спазени разпоредбите по отношение 

възникването, изменението и прекратяването на правоотношенията. При заемане на 

вакантни длъжности по служебно правоотношение беше приложен конкурентния 

подбор. 

Основната щатна численост на Областна администрация към 31.12.2012г. е 33 

бр. (4 незаети щатни бройки)  

По служебни правоотношения – 23 (3 незаети) 

Ръководни длъжности -5  

Експертни длъжности с контролни и/или аналитични функции–17 (2 незаети) 

Експертни длъжности със спомагателни функции -1 (1 незаета) 

Прекратяване на СПО : 

чл. 103, ал. 1, т. 1 от ЗДСл/ взаимно съгласие/– 1 служител 

чл. 106, ал.1, т.2 от ЗДСл/ при съкращаване на щата/– 1 служител 

чл. 106, ал.1, т.5 от ЗДСл/при придобито право на пенсия за осигур. стаж и възраст/ – 1 

служител 

Назначения на СПО: 

чл. 10д от ЗДСл (след провеждане на конкурс) -3 служители 

чл. 15 от ЗДСл – 3 служители 

Изменение на СПО:  

Повишаване чрез конкурентен подбор- чл. 82 от ЗДСл – 5 служители. 

По трудови правоотношения – 6 (1 незаета) 

Политически кабинет и експерти към тях  – 4 

Прекратявания на основание чл. 19 А, ал. 1 и ал 2 от Закона за администрацията – 1 

служител :  
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Прекратявания на основание чл.327,ал.1 т. 9 от Кодекса на труда –  1 служител 

 Извън щатна численост на персонала 10 бр. 

ПМС 66 – 3 бр. 

ПМС 212 – 5 бр. 

ПМС 351 – 2 бр. 

Прекратявания: 

чл.326, т. 2 от Кодекса на труда – 1 служител 

чл. 328, ал. 1, т. 10а от Кодекса на труда – 2 служител 

чл.325,ал.1, т.1 от Кодекса на труда-1 

Назначения  

На основание чл.70, във връзка с чл. 67, ал.1, т.1 – 4 служител 

През 2012 г. бяха изготвени процедури и  документация за провеждане на 4 

конкурса за назначаване на държавни служители в Областна администрация – 

Търговище за незаетите длъжности: 

- Старши експерт «Регионално развитие и стратегическо планиране»; 

- Старши експерт «Регионално развитие, транспорт и околна среда»; 

- Старши експерт «Териториално устройство и инфраструктура»; 

- Старши експерт «Административна координация и протокол». 

Преминалите успешно конкурсите процедура бяха назначени на работа в 

Областна администрация – Търговище. 

През 2012 г. бяха проведени 5 процедури за повишаване в длъжност чрез 

конкурентен подбор по реда на глава ІV «Повишаване в държавна служба на 

държавните служители от НУРОСДА: 

- за заемане на длъжността «Главен секретар»; 

- за заемане на длъжност Директор на дирекция АПОФУС; 

- за заемане на длъжност Началник отдел АКРРТУ; 

- за заемане на длъжност «Старши юрисконсулт» в дирекция АПОФУС; 

- за заемане на длъжност «Старши експерт ДСРС 

Ежегодно се провежда процедура за оценяване изпълнението на служителите в 

държавната администрация, като средство за оценка на компетентността и 

професионализма им. В Областна администрация  Търговище за 2012 г. бяха оценени 

24 служители и са повишени в ранг 7 служители. 

 

 

ХІ. ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ 
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1. Системата за финансово управление и контрол/СФУК/ в Областна 

администрация Търговище 

През 2012 г. ръководството на Областна администрация Търговище предприе 

действия в различни области на финансовото управление и контрол, с цел развитие, 

подобрение и привеждане на СФУК в съответствие със Закона за финансово управление 

и контрол в публичния сектор, Указания за осъществяване на предварителен контрол и 

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

Министерство на финансите през 2006 г.  

През 2012 г. бяха актуализирани: 

 Вътрешни правила за деловодната дейност и използването на електронната 

система за регистрация и контрол на документооборота в Областна администрация – 

Търговище; 

 Вътрешни правила за организацията на административното ослужване; 

 Вътрешни правила за дейността и организацията при управление на човешките 

ресурси в Областна администрация – Търговище; 

 Етичен кодекс за поведение на служителите и на лицата, заемащи висши 

длъжности в Областна администрация – Търговище; 

 Правилник за вътрешния трудов ред в Областна администрация – Търговище; 

 Вътрешни правила за подбор, назначаване, преназначаване на служители в 

Областна администрация – Търговище; 

 Счетоводна политика на Областна администрация – Търговище; 

 Правилник за документооборота на счетоводните документи в Областна 

администрация – Търговище; 

 Вътрешни правила за отчитане изпълнението на бюджета на Областна 

администрация – Търговище; 

 Вътрешни правила за работната заплата през 2012 г; 

 Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация в Областна 

администрация – Търговище; 

 Вътрешни правила за предварителен контрол в Областна администрация – 

Търговище; 

 Процедура за разрешаване, одобряване и оторизиране закупуване на 

дълготрайни и краткотрайни материални активи; 

 Система за финансово управление и контрол; 

 Харта на клиента 

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по ЗОП за реда за 

планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на 

изпълнението на сключените договори за обществени поръчки;  
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 Счетоводната политика на Областна администрация – Област Търговище; 

През 2012 г. бяха утвърдени нови правила, процедури, 

инструкции, мерки и др.: 

 Вътрешни правила за превенция и противодействие на корупцията; 

 Мерки за предпазване на служителите на ОА – Търговище от 

пътнотранспортни произшествия и наранявания; 

 Разпределение на функциите и задачите между звената и длъжностите в 

ОА – Търговище; 

 Инструкция за механизма на обработване, съхранение и защита на лични 

данни; 

 Номенклатура на делата със срокове на съхранение на Областна 

администрация Търговище; 

 Процедура за проследяване на предприетите действия във връзка с 

изпълнението на препоръки на външни одитори, предписания/указания други 

контролни органи; 

 Политика за реализиране на управленска отговорност в Областна 

администрация – Търговище; 

 Правила за функционален анализ и анализ и оценка на ефективността на 

дейността на Областна администрация – Област Търговище. 

Правилата за изграждане на система за финансово управление и контрол 

регламентират цялостния процес по осигуряване на разумна увереност, че целите на 

администрацията ще бъдат постигнати чрез спазване на приложимото законодателство, 

надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативна информация, опазване на 

активите на информацията, законосъобразно и целесъобразно разходване на 

средствата и осигуряване на надеждна информация с оглед поемане на отговорност и 

вземане на правилни управленски решения, постигане на прозрачност на процесите, 

снижаване на разходите, децентрализация на отговорностите, предотвратяване, 

разкриване, коригиране на грешки и пропуски. 

Чрез утвърдената Стратегия за управление на риска се идентифицират, 

оценяват, вземат решения за реакция и се докладват възможни събития, които биха 

повлияли негативно върху постигането на целите. Наблюдението на рисковия профил 

дава разумна увереност на ръководството на  Областна администрация Търговище, че 

процесът по управление на риска е адекватен и ефективен и предприетите действия 

биха довели до намаляване на идентифицираните рискове до приемливо ниво. 

2. Финансово счетоводно обслужване  
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Областна администрация - Търговище е второстепенен разпоредител с бюджетни 

кредити към Министерски съвет. Бюджетните разходи се одобряват по утвърдена 

бюджетна сметка за годината и месечен лимит на разходите. 

В приходната част от утвърдената бюджетната сметка за 2012г. на Областна 

администрация – Търговище са заложени 13 000.00 лв.  

Реализираните приходи през 2012г. са в размер на 16 891.00 лв. в 

администрацията бяха предимно от платените държавни такси за извършени 

административни услуги събраните наеми от наематели на имоти – държавна 

собственост.  

Предвид крайно ограничения бюджет на разходите и през 2012г., в 

администрацията бяха предприети редица мерки за ограничаване на бюджета в частта 

”Разходи” до минимум. Рязко бяха намалени разходите за телефонни услуги, 

канцеларски и други материали, изплащането на командировките в страната, както и 

горивото на служебните автомобили. 

С оглед оптимизиране и завишаване на контрола за прецизиране и ограничаване 

на разходите до разумен минимум по отношение на  ползване на материали, 

консумативи,услуги и други по разходването на бюджетните средства. Със заповед на 

Областния управител през 2012г. бяха определени лица, 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, Методическите насоки по елементите на финансово 

управление и контрол и указанията на МФ. 

Независимо от крайно ограничения бюджет за издръжка през 2012г., 

извършените разходи осигуряват успешно реализиране на приоритетите на 

администрацията, качествено и ефективно предоставяне на административни услуги на 

гражданите и бизнеса, поддържането на коректни договорни отношения. 

     

      

     РАЗДЕЛ ІІ 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЖЕГОДНИТЕ ЦЕЛИ 

НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ  ЗА 2012 Г. 

  

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

на правителството на европейското развитие 2009 - 2013 г., Стратегическия план за 

дейността на Областна администрация Търговище за периода 2010 – 2012 г.  бяха 

утвърдени следните ежегодни цели на администрацията за 2012 г.: 
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1. Разработване на Областна стратегия за подобряване безопасността на 

движението по пътищата в област Търговище 2012 – 2020 г.; 

2. Кандидатстване с проекти по европейски и оперативни програми, в т. ч. като  

партньори и/или целеви групи; 

3. Продължаване на диалога с институциите и гражданските организации; 

4. Осигуряване на заетост; 

5. Повишаване качеството на предоставяните транспортни услуги в област 

Търговище, чрез оптимизиране на Областната транспортна схема; 

6. Подобряване координацията между институциите за изпълнение на 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 г; 

7. Подобряване взаимодействието между държавата, местни власти и структурите 

на гражданското общество  в област Търговище за изпълнение политиката за 

интеграция на етническите малцинства; 

8. Координиране успешното реализиране на кампанията „Да изчистим България за един 

ден” в област Търговище; 

9. Създаване на условия за балансирано устойчиво регионално развитие чрез 

прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка; 

10. Ефективно управление на човешките ресурси; 

11. Подобряване качеството на административно-правното обслужване  и 

документационната дейност; 

12. Осигуряване нормалното провеждане на избор за кмет на кметство с. Зараево, 

община Попово, област Търговище; 

13.  Ефективно и ефикасно  финансово управление в Областна администрация 

Търговище; 

14. Превенция и противодействие на корупцията; 

15.Подобряване на достъпа до информация; 

16. Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности. 

Извършените дейности по изпълнение на ежегодните цели за 2012 г., 

включително постигнатите резултати, индикаторите за изпълнение и самооценка  са 

поместени в Приложение №2, към настоящия доклад. 

 

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА  ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ 

ПРЕЗ 2012 г. 

  

От поставените общо 16 (тринадесет) цели за 2012 г., 16 (шестнадесет) бяха 

напълно постигнати (100%).  
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Таблица 1. 

Степен на постигане на заложените за 2012 г. цели 

През 2012 г. бяха 

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. Общият брой проведени заседания 

през 2012 г. е 31 (тридесет и едно) при заложени в началото на 2012 г. – 20 

(двадесет). 

 През изминалата година бяха проверени 844 решения за законосъобразност на 

Общинските съвети  в област Търговище, с 70/седемдест/ броя повече от 2012 г. 

Таблица 2. 

Брой проверени за законосъобразност решения на ОбС(2010-2012 г. ) 
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 През 2012 г. е намален   броя на актуваните имоти държавна собственост, но 

значително е завишен броя на разгледаните преписки за отписването на недвижими 

имоти от актовите книги за държавна собственост.  

Таблица 3.  

Брой актувани и отписани имоти (2010 – 2012г.) 
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 През 2012 г. в  Областна администрация са постъпили и бяха разгледани 120 

сигнала, жалби и др. по реда на АПК, със 69 (шестдесет и девет) повече от 2011 г.  

 ИЗВОД: В условията на строга финансова дисциплина и намален бюджет през 

2012 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 

  Приложение: Отчет за изпълнение на целите на  Областна администрация 

Търговище за 2012  г.(Приложение № 2). 

       Цели на администрацията за 2013 г. (Приложение № 1) 
 

 

ЕЛКА СТАНЧЕВА /П/ 

за Областен управител на област Търговище,  

съгласно Заповед № 05/04.01.2013 г. 

 

14.02.2014 г.  

 



 

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2012 Г.       ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ 

 

1 2 3 4 5 
Цели за  
2012 г. 

Дейности Резултат Индикатор за изпълнение 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 2012 г./ 

Индикатор за текущо състояние 
/ отчетен в края на 
2012 г. / 

1. Разработване 
на Областна 
стратегия за 

подобряване 
безопасността на 
движението по 
пътищата 
(ОСПБДП) в 
област Търговище  
2012 – 2020г. 

Организиране 
разработването на 
ОСПБДП и 

приемането й от 
Областната 
комисия по 
безопасност на 
движението по 
пътищата 

Разработена и 
приета Областна 
стратегия за 

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

1  1 Напълно постигната цел 
100% 

2. 

Кандидатстване с 
проекти по 
европейски и 
оперативни 

програми, в т. ч. 
като  партньори 
и/или целеви 
групи  

Подготовка на 

проектно 
предложение 
„Повишаване на 
квалификацията 

на служителите в 
Областна 
администрация – 
област 
Търговище” и 
кандидатстване по 
ОПАК. 

 

Подготовка и 
подаване на 
заявка за 
разкриване на 
работни места по 
проект „Подкрепа 

за заетост” по 
ОПРЧР. 

Подадени 2 броя 

проекти по 
оперативни 
програми. 

1  2 Напълно постигната цел 

100% 

3. Продължаване 
на диалога с 

Организиране и 
провеждане на 

Проведени 31  
заседания на 

20 31 Напълно постигната цел 
100% 
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институциите и 
гражданските 
организации 

 

 

заседания на 
съветите и 
комисиите към 

Областния 
управител 

съвети и комисии 
към Областния 
управител през 

2012г. 

4. Осигуряване 

на заетост 

Реализиране на 

Регионална 
програма за 
заетост 
 
 
Продължаваща 
реализация на 

проекти по НП 
„Старт на 
кариерата” 
2011г. – 2012г. 

Осигурена заетост 

на 2 безработни 
лица за срок от 6 
месеца 
 
 
Осигурена заетост 
на 4 младежи с 

висше 
образование и 
успешно 
финализиране 
проекти по НПСК 

2 бр.  

наети  
лица  
 
 
 
 
 

4  бр. 
наети лица  
 
 

2 бр.  

наети  
лица  
 
 
 
 
 

4  бр. 
наети лица  
 

Напълно постигната цел 

100% 

5. Повишаване 
качеството на 
предоставяните 
транспортни 
услуги в област 
Търговище, чрез 
оптимизиране на 

Областната 
транспортна 
схема 

Проведени 3 
заседания на 
Постоянната 
комисия по 
транспорт, 
относно 
оптимизиране на 

Областната 
транспортна схема 

Оптимизирана 
Областна 
транспортна схема 

1 1 Напълно постигната 
цел 100% 

6. Подобряване 
координацията 

между 
институциите за 
изпълнение на 
Областната 
стратегия за 
развитие на 
социалните 

услуги 2011-2015 
г. 

Разработване на 
Координационен 

механизъм за 
откриване, 
промяна на 
капацитета и 
закриване на 
социални услуги в 
област Търговище 

 

Приет 
Координационен 

механизъм за 
откриване, 
промяна на 
капацитета и 
закриване на 
социални услуги в 
област Търговище 

 

1 1 Напълно постигната 
цел 100% 

7. Подобряване 
взаимодействието 
между 
държавата, 

местни власти и 

Разработване и 
приемане на 
Областна 
стратегия за 

интегриране на 

Приета Областна 
стратегия за 
интегриране на 
ромите в област 

Търговище 

1 1 Напълно постигната цел 
100% 
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структурите на 
гражданското 
общество  в 

област Търговище 
за изпълнение 
политиката за 
интеграция на 
етническите 
малцинства  

ромите в област 
Търговище 
(2012г.-2020г.) 

 

(2012г.-2020г.) 
г. 

8. Координиране 
успешното 
реализиране на 
кампанията „Да 
изчистим 
България за един 

ден” в област 
Търговище 

Осъществяване на 
цялостна 
организация на 
кампанията в 
област Търговище. 
Активно 

включване на 
екипа на 
Областната 
управа в 
националното 
почистване на 

12.05.2012г. 

Успешно 
реализирана 
кампания „Да 
изчистим 
България за един 
ден” в област 

Търговище 

1 1 Напълно постигната цел 
100% 

9. Създаване 
на условия за 
балансирано 
устойчиво 
регионално 

развитие чрез 

прилагане на 
стратегически 
подход за 
планиране, 
наблюдение и 
оценка 

 

Представяне на 
изготвените 
документи за 
оценка и 
актуализация на 

Областната 

стратегия за 
развитие (ОСР) 
пред Областния 
съвет за развитие 
(ОблСР) и 
Регионалния съвет 

за развитие на 
СИР (РСР СИР) 

- одобрен от 
ОблСР „Междинен 
доклад за 
изпълнение на 
ОСР” 

 

- приет от ОблСР и 
съгласуван от РСР 
СИР „АДИ на ОСР” 
 

1 
 
 
 
 

 

 
 
1 

1 
 
 
 
 

 

 
 
1 

Напълно постигната цел 
100% 

10. Ефективно 
управление на 
човешките 

ресурси. 

Повишаване 
квалификацията 
на служителите 

за подобряване 

на тяхната 
ефикасност и 
ефективност на 
работа  чрез 
обучения; 
 

-Разработване на 

Повишени са 
знанията и 
уменията на 

служителите, чрез 

обучения през 
2012 г. 
 
 
 
Разработени 

вътрешни правила 

10 
 
 

 

 
 
 
 
 
1 

 

20 
 
 

 

 
 
 
 
 
1 

Напълно постигната цел 
100% 
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вътрешни 
правила за 
разпределение на 

функциите и 
отговорностите 
на служителите в 
администрацията. 

за разпределение 
на функциите и 
отговорностите на 

служителите в 
администрацията 
и една 
актуализация през 
2012г. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

11. Подобряване 
качеството на 
административно-
правното 
обслужване  и 

документационна 
та дейност. 

Актуализиране на 
ВП  за адм. 
Обслужване; 
 
 

 
 
 
 
 
 

Актуализиране  на 
Хартата  на 
клиента; 
 
Извършване на 
проучване 
относно 

удовлетвореността 
на потребителите; 
 
 
Изготвяне на 
доклад за 
резултатите от 

проучването; 
 
 
Изготвяне  
номенклатура на  

документите и 

делата; 
 
 
 
 
 

Актуализирани ВП  
за 
административно 
обслужване на 
28.08.2012 г.. 

Информацията 
към правилата е 
актуализирана 3 
пъти при всяка 
промяна на СУНАУ 
 

 
Актуализирана  
Хартата  на 
клиента; 
 
 
Извършено е 

проучване 
относно 
удовлетвореността 
на потребителите; 
 
 
 

 
Изготвен  е 
доклад за 
резултатите от 
проучването 

 

 
 
 
 
Утвърдена 
Номенклатура на 

1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 
 

 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 
 

 

 
 
 
 
 
 

Напълно постигната цел 
100% 



 

Доклад за дейността на Областна администрация Търговище 2012 г. 

 
39 

Ефективно 
прилагане на 
Закона за 

политическа и 
гражданска 
реабилитация на 
репресирани 
лица в т.ч:  
 

 
Водене на 
регистър за 
постъпили 
искания; 
 

 

Провеждане на 
заседания на 
комисията за 
разглеждане  на 
искания по 
ЗПГРРЛ. 
 

 
 

делата със 
срокове на 
съхранение на ОА 

Търговище на 
27.07.2012 
 
 
 
Вземане на 

решения на 100 % 
от всички 
постъпили 
искания  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

В регистъра са 
вписани всички 
искания 
 
 

 

 
Проведени 
заседания и 
разгледани 
искания. По една 
от издадените 
заповеди е 

признато право на 
обезщетение. 
 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Вземане на 
решения на 
100 % от 
всички 
постъпили 

искания  

 
 
 
 
 
 
 

 
всички 
искания 
 
 

 

 
 
20    
 
 
 
 

 
 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Вземане на решения на 100 % от 
всички постъпили искания  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
всички искания 
 
 
 

 

 
 
82 
 

12. Осигуряване 

нормалното 

провеждане на 
избор за кмет на 
кметство с. 
Зараево, община 
Попово, област 
Търговище. 

Организационно-

техническа 

подготовка на 
избор на кмет на 
кметство.  

Нормално 

протичане на 

изборния процес  
 
1.Проведен нов 
избор за кмет на 
кметство с. с. 
Зараево, община 

 

 

 
 
 
1 
 
 

 

 

 
 
 
1 
 
 

Напълно постигната 

цел – 100 % 
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Попово, област 
Търговище 
 

2. Проведен 
частичен избор за 
кмет на кметство 
с. Лиляк, община 
Търговище,  
област Търговище. 

3. 
Организационно-
техническа 
подготовка за 
провеждане на 
Референдум на 

27.01.2013 г. 

 

 
 
 

 
 
 
 
1 

 
 
 

 
 
 
 
1 

13.  Ефективно и  
ефикасно  
финансово 
управление в 

Областна 
администрация 
Търговище . 
 

- Строга и ясна 
отчетност, 
постоянен 
контрол 

на разходите; 
 
 
- Актуализиране 
и разширяване 
обхвата на СФУК, 
при изменения на 

нормативната 
уредба. 
  
 
 
 
 

 
 

Добро финансово 
управление, 
максимално 
оползотворяване 

на ресурсите и 
организиране на 
дейностите за 
постигане на 
целите на 
администрацията 

100 % 
изготвени в 
срок 
финансови 

отчети 
 
 
100 % 
актуализация, 
съгласно 
настъпващите 

промени на 
норматив-
ната уредба 
през 2012г. 

100 % изготвени в срок 
финансови отчети 
 
100 % актуализация, съгласно 

настъпващите промени на 
нормативната уредба през 2012 
г. 

Напълно постигната 
цел – 100 % 

14. Превенция и 
противодействие 
на корупцията. 

Организиране и 
провеждане на 
заседания на 

ООСППК; 
 
 
 
 
 
Разработване на 

Проведени 
заседания на 
ООСППК за 

превенция на 
корупционните 
практики и 
повишаване 
доверието в 
институция.  
 

2  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Напълно постигната цел /100 
%/ 
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План за действие 
на ООСППК за 
2012 г; 

 
 
 
Актуализиране на 
вътрешните 
правила  за 

прилагане на ЗОП 
с оглед 
гарантиране 
ограничаването 
на корупционни 
практики при 

провеждане на 

процедури; 
 
 
 
Актуализиране на 
етичния кодекс в 
частта „Конфликт 

на интереси”; 
 
 
 
 

 

 
 
 
Запознаване  на 
служителите в 
администра-цията  
с Процедурите 

 за докладване за 
което да 
подписват  
декларации  

 

 
 
Разработена е 

програма за 
дейността на 
ООСППК 
 
 
 

 
Актуализирани са 
вътрешните 
правила за 
възлагане на 
обществени 

поръчки по ЗОП 

на 30.07.2012 
  
 
 
На 14.12.2012 г. е 
утвърден Доклад 
за вътрешната 

оценка на 
корупционния 
риск в ОА 
Търговище 
 

 

 
 
Актуализиран  
Етичния кодекс за 
поведението на 
служителите и 
лицата, заемащи 

висши длъжности 
в ОА Търговище в 
частта „Конфликт 
на интереси” на 

27.06.2012 г. 
 
 

 
 
100 % подписани 
декларации 

 
 
1 

 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
1 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
1 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
100 % 
подписани 

 
 
1 

 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
1 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
1 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
100 % подписани декларации 
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декларации 

15.Подобряване 
на достъпа до 

информация.  

Създаване на 
секция „Достъп  

до информа- 
ция”  в 
съответствие със 
ЗДОИ на интернет 
страницата  на 

администрация-
та; 
 
 
Актуализиране на  
правилата  за  
достъп  до 

обществена 
информация; 
 
 
Изготвяне  на 
доклад  за 

достъпа до 
обществена 
информация; 
 
 
 
 

Публикуване на 
необходимата по 
ЗДОИ 
информация. 
 
 

Повишена е 
прозрачността и 

публичността в 
дейността на 
администрацията.  
На 26.06.2012г. 
Областна 

администрация - 
Търговище получи 
приз 
„Най-прозрачна 
областна 
администрация. 
 

 
Актуализирана 
процедура за 
предоставяне на 
достъп  до 
обществена 

информация на 
24.02.2012 г  
 
 
 
Изготвен е 
годишен отчет за 

постъпилите в ОА 
Търговище 
заявления за 
достъп до 
обществена 
информация. 
 

 
 
Изпълнение на 
политиката за 
диалог, откритост 

и прозрачност. 

1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 
 

1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Секция „Достъп до обществена 

информация”  на 
web:http://www.tg.government.bg 
 
 

 
 
 

 
Секция „Достъп до обществена 

информация”  на 
web:http://www.tg.government.bg 
 

Напълно постигната 
цел – 100 % 

16. Отбранително 
мобилизационна 
подготовка, 
поддържане на 
запаси и 
мощности. 

Организиране на 
областния съвет 
по сигурност; 
 
Актуализиране на 
плана за 

Проведени 
заседания на ОСС 
 
 
 
 

2  
 
 
 
 
 

2  
 
 
 
 
 

Напълно постигната цел /100 
%/ 
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привеждане на 
област Търговище 
за работа във 

военно време. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Оптимизиране на 

ресурсите  за 
постигане на 
необходимият 
резултат при 
изпълнение на 
видовете 

дейности. 

 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 

 
 
Имена и длъжност на попълващите: 
 
Тодорка Танева  
Главен секретар 
 
Йоан Пеев         Зорница Милушева  
Директор дирекция АПОФУС      Директор дирекция АКРРДС 
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РАЗДЕЛ ІІІ: ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ  ЗА 2013 ГОДИНА 

 

Цели на администрацията за 2013 г.  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТЪРГОВИЩЕ  

 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2013 г. 
Стратегически 

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

/месец 

през 

2013г./ 

Очакван 

резултат 

Индикатор за  

изпълнение 

Индикатор  

за текущо  

състояние 

Индикатор  

за целево  

състояние 

1. Подготовка на 

стратегически 

документи за 

следващия 

програмен период 

след 2013г. 

 

Засилване на 

стратегическия 

подход за 

развитие на 

област 

Търговище  

Национална 

стратегия за 

регионално 

развитие на 

Република 

България 2012 -

2022г. 

Разработване, 

съгласуване и 

приемане на 

„Областна 

стратегия за 

развитие на 

област 

Търговище за 

периода 2014-

2020г.”  

VІ Съгласувана от 

РСР СИР и приета 

от ОблСР 

„Областна 

стратегия за 

развитие на 

област 

Търговище за 

периода 2014-

2020г.” 

0 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2. Координиране 

на политиките за 

младежта в 

сферата на 

образованието, 

здравеопазването, 

социалната 

защита, 

културата, спорта 

и гражданската 

активност в област 

Търговище 

Създаване на 

благоприятни 

условия за 

пълноценното 

личностно 

развитие на 

младежите хора 

в България  

Национална 

стратегия за 

младежта 

2012-2020 

 

 

1.Разработване 

на Областен план 

за младежта за 

2013г. 

 

 

 

 

2. Изготвяне на 

Отчет по Плана 

за действие на 

Националната 

стратегия  

(за 2012г.) 

ІІ 1. Разработен и 

утвърден от 

Областния 

управител  

Областен план за 

младежта за 

2013г. 

 

2. Изготвен Отчет 

по Плана за 

действие на 

Националната 

стратегия  

(за 2012г.) 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3. Ефективна 

организация на 

дейността на 

Развитие и 

прилагане на 

подходи и 

АДИ на 

Регионалния 

план за 

Организиране и 

провеждане на 

заседание на РСР 

VІІ -ХІІ 

 

 

Проведено 

заседание на РСР 

СИР в област 

0 1 
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Регионалния съвет 

за развитие на 

Североизточния 

район за 

изпълнение на 

неговите функции 

съгласно Закона 

за регионалното 

развитие (ЗРР) 

 

механизми за 

управление на 

регионалното 

развитие, 

основани на 

принципа на 

партньорство. 

развитие на 

СИР (2011-

2013) 

 

СИР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Търговище 

 

4. Подобряване 

взаимодействието 

между държавата, 

местните власти и 

структурите на 

гражданското 

общество  в 

област Търговище 

за изпълнение 

политиката за 

интеграция на 

етническите 

малцинства  

Намаляване на 

бедността и 

интеграция на 

етническите 

малцинства в 

Република 

България 

Национална 

стратегия за 

интеграция на 

ромите в 

Република 

България  

2012-2020 г. 

Разработване на 

Стратегия за 

интеграция на 

ромите в област 

Търговище 2012-

2020 и Планове 

за действие на 

общините  

ІІ - ІІІ Приета Областна 

стратегия за 

интеграция на 

ромите в област 

Търговище 2012-

2020 от ОССЕИВ 

0 1 

5. Подобряване 

координацията 

между 

институциите за 

изпълнение на 

Областната 

стратегия за 

развитие на 

социалните услуги 

2011-2015г. 

1. Превенция 

на бедността и 

социалното 

изключване на 

уязвими групи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Деинституцио

нализация на 

децата и 

осигуряване на 

подкрепяща 

1.Стратегия за 

развитие на 

социалните 

услуги в 

област 

Търговище 

2011-2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Национална 

стратегия 

„Визия за 

деинституцион

ализация на 

1. Консултации с 

общините от 

област 

Търговище за 

планиране на 

услуги за 2014 г. 

по 

Координационния 

механизъм за 

взаимодействие, 

приет от ОССВП 

 

 

 

2. Провеждане на 

разширени 

заседания и 

работни срещи 

между 

ІІІ - ІV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І - ХІІ 

1. Подобрено 

взаимодействие 

между 

заинтересованите 

страни при 

планиране,  

промяна на вида/ 

капацитета и 

закриване на 

социални услуги 

 

 

 

 

2. Подобрено 

взаимодействие 

между 

заинтересованите 

страни при 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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грижа за деца и 

семейства в 

риск 

децата в 

Република 

България” 

 

заинтересованите 

страни по проект 

„Посока-

семейство” за 

закриване на 

ДМСГД 

Търговище 

 

закриване на 

ДМСГД 

Търговище и 

осигуряване на 

услуги за 

реинтеграция и 

превенция на 

изоставянето 

6. Осигуряване на 

заетост на 

безработни лица 

от уязвимите 

групи на пазара 

на труда  

1.Увеличаване 

на заетостта 

чрез 

устройване на 

работа на 

безработни 

лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Повишаване 

качеството на 

работната сила 

чрез 

придобиване на 

нова 

квалификация, 

повишаване на 

квалификацият

а и уменията на 

заетите и 

безработните. 

НПДЗ  

2013г.  

1. Реализация на 

Проект на 

Областна 

администрация 

„Подкрепа за 

заетост” по ОП 

РЧР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Реализация на 

проект 

„Регионална 

програма за 

заетост в 

Областна 

администрация 

Търговище 2013” 

І-Х 1.Осигурена 

заетост на 64 

безработни лица 

от община 

Търговище 

 

2. Проведено 

обучение на 

наетите лица по 

Ключова 

компетентост 5 

„Умения за 

учене” и 

обучения на 

работното място  

 

 

1.Осигурена 

заетост на 2 

безработни лица  

от община 

Търговище 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

64 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

7. Продължаване 

на диалога с 

институциите и 

гражданските 

Изпълнение на 

политиката за 

диалог, 

откритост и 

Програма на 

правителството 

на 

европейското 

Организиране и 

провеждане на 

заседания на 

съветите и 

І - ХІІ Проведени 

заседания на 

съвети и комисии 

към Областния 

0  20 
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организации 

 

прозрачност развитие на 

България 

комисиите към 

Областния 

управител 

управител през 
2013г. 

 

 

8. Координиране 

успешното 

реализиране на 

кампанията „Да 

изчистим 

България за един 

ден” в област 

Търговище 

Подобряване 

качеството на 

инфраструктура

та и целево 

опазване на 

околната среда 

с оглед 

осигуряване на 

устойчивост в 

областното 

развитие 

 

АДИ на 

Областната 

стратегия за 

развитие на 

област 

Търговище 2011 

-2013г. 

Организиране и 

провеждане на 

срещи, 

изпращане на 

информация, 

справки и т.н., 

касаещи 

организацията 

на кампанията в 

област 

Търговище. 

Активно 

включване на 

екипа на 

Областната 

управа в 

националното 

почистване на 

20.04.2013г. 

ІV Успешно 

реализиране на 

кампанията „Да 

изчистим 

България за един 

ден” в област 

Търговище 

0 1 

9. Осигуряване 

нормалното 

произвеждане на 

Референдума на 

27.01.2013 г. 

Условията, 

организация и 

ред за пряко 

участие на 

гражданите на 

Република 

България при 

осъществяване 

на държавната 

и местната 

власт. 

 

Упражняване 

на избирателно 

право. 

Програма 

"Избори” от 

бюджета на 

Министерски 

съвет 

Организационно-

техническа 

подготовка на за 

провеждането на 

Референдума на 

27.01.2013 г. 

I - II Нормално 

протичане на 

изборния процес.  

0 1 

10. Осигуряване 

нормалното 

Упражняване 

на избирателно 

Програма 

"Избори” от 

Организационно-

техническа 

IV – VII Нормално 

протичане на 

0 1 
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произвеждане на 

избори за народни 

представители  

право. бюджета на 

Министерски 

съвет 

подготовка на 

избор на 

народни 

представители.  

изборния процес.  

11. Превенция и 

противодействие 

на корупцията. 

Противодействи

е на  

корупцията по 

високите етажи 

на властта. 

Ограничаване и 

недопускане на 

корупционни 

практики. 

Програма на 

Правителството 

на 

европейското 

развитие на 

България 2009г. 

– 2013г. 

 

Интегрирана 

стратегия за 

превенция и 

противодействи

е на корупцията 

и 

организираната 

престъпност, 

приета с 

протокол на МС 

от 18.11.2009г. 

 

План за 

действие  за 

превенция и 

противодействи

е на 

корупцията, 

приета от 

Комисията за 

превенция и 

противодействи

е на корупцията 

към МС. 

Организиране и 

провеждане на 

заседания на 

ООСППК; 

 

 

 

Разработване на 

Програма за 

дейността на 

ООСППК през 

2013г.; 

 

Разработване на 

Отчетен доклад 

за дейността на 

ООСППК за 

2012г.; 

 

Актуализиране 

при настъпили  

промени в 

нормативната 

уредба, 

засягащи: 

Етичния кодекс 

и Вътрешните 

правила  за 

възлагане на 

обществени 

поръчки по ЗОП 

за реда за 

планиране и 

организация на 

провеждането на 

процедурите и 

за контрол на 

изпълнението на 

І – ХІІ 

 

 

 

 

 

 

ІV  

 

 

 

 

  

ІV 

 

 

 

 

 

І - ХІІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Превенция на 

корупционни 

практики и 

повишаване 

доверието в 

институцията. 

0  

 

 

 

 

 

 

0  

 

 

 

 

 

0  

  

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Доклад за дейността на Областна администрация Търговище 2012 г. 

 
49 

сключените 

договори за 

обществени 

поръчки, с оглед 

гарантиране 

ограничаването 

на корупционни 

практики при 

провеждане на 

процедури; 

 

Запознаване  на 

служителите в 

администрацията  

с Процедурите 

за докладване за 

което да 

подписват  

декларации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I - ХІІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 % 

подписани 

деклараци

и 

12. Ефективно и  

ефикасно  

финансово 

управление в 

Областна 

администрация 

Търговище . 

 

Повишаване 

качеството на 

публичните 

финанси.  

 

Програма на 

правителството 

на 

европейското 

развитие на 

България  

 

 Строга и ясна 

отчетност, 

постоянен 

контрол 

на разходите; 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализиране и 

разширяване 

обхвата на 

СФУК, при 

изменения на 

нормативната 

уредба. 

  

 

 

І - ХІІ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добро финансово 

управление, 

максимално 

оползотворяване 

на ресурсите и 

организиране на 

дейностите за 

постигане на 

целите на 

администрацията. 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

100 % 

изготвени 

в срок 

финансо-

ви отчети 

 

 

 

 

 

 

 

100 % 

актуализа

ция, 

съгласно 

настъпва-

щите 

промени 

на 

норматив-

ната 
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уредба 

през 

2012г. 

13. Отбранително 

мобилизационна 

подготовка, 

поддържане на 

запаси и 

мощности. 

Поддържане на 

елементите на 

военно 

временната 

система в 

готовност за 

използване при 

кризисни 

ситуации от 

военен 

характер. 

Стратегия за 

национална 

сигурност на 

Република 

България 

 Организиране 

на областния 

съвет по 

сигурност; 

 

 

 

 

Актуализиране на 

плана за 

привеждане на 

област 

Търговище за 

работа във 

военно време. 

 

 

І-ХІІ Повишена 

готовност на 

област 

Търговище за 

привеждане и 

работа от мирно 

във военно 

време. 

 

 

 

 

 

 

Оптимизиране на 

ресурсите  за 

постигане на 

необходимият 

резултат при 

изпълнение на 

видовете 

дейности. 

 

 

0 

 

 

 

  

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

14. Ефективно 

управление на 

човешките 

ресурси. 

Качествено 

управление на 

човешките 

ресурси  

и укрепване на 

административн

ия капацитет. 

Стратегия за 

управление на 

човешките 

ресурси в 

държавната 

администрация  

 

Стратегически 

план за 

дейността на 

областната 

администрация  

2010 – 2013 г. 

Повишаване 

квалификацията 

на служителите 

за подобряване 

на тяхната 

ефикасност и 

ефективност на 

работа  чрез 

обучения; 

 

 

 

При настъпили 

промени 

І -ХІІ  Повишени 

знания и умения.  

 

Усъвършенстване 

на организация 

на работата 

между звената.  

 

 

 

 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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разработване на 

вътрешни 

правила за 

разпределение 

на функциите и 

отговорностите 

на служителите 

в 

администрацията 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Подобряване 

на достъпа до 

информация. 

Изпълнение на 

политиката за 

диалог, 

откритост и 

прозрачност. 

Програма на 

правителството 

на 

европейското 

развитие на 
България 

Стратегически 

план за 

дейността на 

Областна 

администрация 

– Търговище за 

периода 2010 – 

2013 година.   

Актуализиране 

на секция 

„Достъп  

до информация”  

в съответствие 

със ЗДОИ на 

интернет 

страницата  на 

администрацията

; 

 

Актуализиране 

при настъпили  

промени в ЗДОИ, 

засягащи   

Процедурата за 

предоставяне на  

достъп  до 

обществена 

информация в 

Областна 

администрация - 

Търговище; 

 

Изготвяне  на 

годишен отчет за 

постъпилите 

заявления  за 

достъп до 

обществена 

информация; 

 

Публикуване на 

І – ХІІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І – ХІІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І – II 

 

 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

100 % 



 

Доклад за дейността на Областна администрация Търговище 2012 г. 

 
52 

необходимата по 

ЗДОИ 

информация. 

16. Подобряване 

качеството на 

административно-

правното 

обслужване  и 

документационна 

та дейност. 

Непрекъснато 

усъвършенства

не на 

административн

ото обслужване 

и подобряване 

ефективността 

от 

прилагането на 

ЗПГРРЛ. 

 

Програма на 

правителството 

на 

европейското 

развитие на 

България  

 

 

Концепция  за 

подобряване на 

административн

ото обслужване 

в контекста на 

принципа „едно 

гише” 

 

 

Стратегически 

план за 

дейността на 

областната 

администрация 

2010-2013 г.  

Актуализиране 

при настъпили  

промени на ВП  

за 

административно 

обслужване; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализиране 

при настъпили  

промени на 

Хартата  на 

клиента; 

 

 

Извършване на 

проучване 

относно 

удовлетвореност

та на 

потребителите; 

 

 

Изготвяне на 

доклад за 

резултатите от 

проучването; 

 

 

Изготвяне  на 

вътрешни 

правила за 

прилагане на 

І- ХІІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І-ХІІ 

 

 

 

 

 

 

І-ХІІ 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ 

 

 

 

 

 

І-II 

 

Качествено и 

модерно 

административно 

–правно 

обслужване, 

основано на 

принципите на 

законосъобразно

ст,  прилагащо 

добрите 

европейски 
практики. 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 
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Номенклатура на 

делата със 

срокове на 

съхранение на 

Областна 

администрация 

Търговище; 

 

Ефективно 

прилагане на 

Закона за 

политическа и 

гражданска 

реабилитация на 

репресирани 

лица в т.ч:  

 

Водене на 

регистър за 

постъпили 

искания; 

 

 

Провеждане на 

заседания на 

комисията за 

разглеждане  на 

искания по 

ЗПГРРЛ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0   

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0   

 

 

 

 

 

 

 

 

всички 

искания  

 

 

 

 

 

 

 

Всички 

искания 

 

 

 

 

10    
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