УТВЪРДИЛ:
МИТКО СТАЙКОВ
Областен управител

Ежегодни цели на администрацията за 2021 година
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ
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Цели за 2021 г.

Стратегически цели

Стратегически документ

1. Подобряване
Модернизиране управлението на
достъпа до
държавата във връзка с
информация,
развитието на съвременните
сигурността и
глобални процеси и технологии
качеството на
Намаляване на административн
административн ите ата тежест за бизнеса и
услуги
гражданите чрез осигуряване на
възможност за електронно
подаване на документи

Програма за управление на
правителството на Република
България за периода 2017 2021 г.

2. Превенция и
противодействие
на корупцията.

Национална стратегия за превенция и
противодействие на корупцията 2021 2027 г.

З.Повишаване
нагласата за
съдействие при
дейностите по
намаляване на
риска от бедствия на
регионално ниво

Противодействие на корупцията по
високите етажи на властта.
Ограничаване и недопускане на
корупционни практики.

Създаване на териториален
резерв по региони, в подчинение
на областни управители и
кметове, който да се използва
при природни бедствия, крупни
аварии и катастрофи.

Програма за управление на
правителството на Република
България за периода 2017 2021 г.
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6
Срок
(месец
Дейности
Очакван резултат
през
2021 г.)
Надграждане на електронното
2021 г.
Интеграция с Единния
управление в Областна администрация
портал за достъп до
Търговище Публикуване на
електронни
информационни масиви и ресурси на
административни услуги

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

ОА Търговище със свободен достъп.
Изпълнение указанията на ДАЕУ
относно мрежовата и информационна
сигурност.
Предоставяне
на качествени услуги в Центъра за
административно обслужване на
администрацията.

1. Организиране и провеждане
Януари на заседание на ООСППК
Декември
2. Разработване на Програма за 2021 г.
дейността на ООСППК през
2021 г.
3. Разработване на отчетен
доклад за дейността на ООСППК
за 2020 г.

Проведено заседание на
Областния обществен съвет
за превенция и
противодействие на
корупцията – област
Търговище.
Превенция на корупционни
практики и повишаване
доверието в институцията.

Подобряване на превантивната
Декември Подобряване
дейност и готовността за
2021 г.
комуникацията с общините.
реагиране при бедствия чрез поУчастие в национални и
ефективни превантивни мерки и
регионални програми.
по-висока степен на готовност за
Постоянно актуализиране
реагиране при бедствия.
на планове и състава на
щаба.
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Цели за 2021 г.

Стратегически цели

Стратегически документ

Дейности

4. Организация на
техническата
подготовка за
произвеждане на
избори в Република
България
Координиране
дейности по
преброяване на
населението и
жилищния фонд

ОТП на избори за народни
представители
ОТП
на избори за Президент и
Вицепрезидент на РБ
Координация преброяването на
населението и жилищния фонд

Изборен кодекс
Закон
за преброяване на населението
и жилищния фонд в Република
България

5.Разработване
и/или
актуализиране на
стратегически
документи на
областно ниво

Хармонизиране на
Националната стратегия на
стратегическите документи на
Република България за
областно ниво с националните
приобщаване и участие на
приоритети, заложени в
ромите 2021-2030 г.
Проект
програмите на правителството за на стратегия на област
предстоящия период.
Търговище за приобщаване на
ромите.

Своевременна организация за
актуализиране, приемане,
респективно възлагане
изработването на документи.

6.Съдействие и
подкрепа при
изпълнение на
регионалната
политика по
насърчаване на
заетостта и
ограничаване на
безработицата в
съответствие с
националните
приоритети

Гарантиране на социалните
права на гражданите и
провеждане на социална
политика, която подпомага
уязвимите групи и безработните.
Повишаване на заетостта и
интегриране на уязвимите групи
безработни към пазара на труда

Програма за управление на
правителството на Република
България за периода 2017 2021 г.
Национален
план за действие по заетостта
Закон за насърчаване на
заетостта.

Подкрепа на предложения за
Декември Осигурени работни места на Брой работни
регионални програми за заетост, 2021 г.
безработни лица от
места по
разработени в изпълнение на чл.
уязвимите групи.
програми за
31 от Закона за насърчаване на
заетост
заетостта (ЗНЗ), за включване в
Националния план за действие
по заетостта (НПДЗ) за 2021 г.
Участие на Областна
администрация при реализация и
изпълнение на национални
програми и проекти за заетост.

Закон за държавната
собственост
Правилник
за прилагане на Закона за
държавната собственост

Предоставяне и/или
освобождаване от имоти поради
отпаднала необходимост

7.3аконосъобразно,
ефективно и
целесъобразно
управление на
имоти и вещи
държавна
собственост

5
Срок
(месец
през
2021 г.)

Осъществяване на дейности по
Януари организационно-техническата
Декември
подготовка на изборите за НС и 2021 г.
Президент и Вицепрезидент на
РБ.
Осъществяване
дейности по провеждане на
Преброяването на населението и
жилищния фонд

6
Очакван резултат
Проведени избори за
народни представители
Проведени избори за
Президент и Вицепрезидент
на РБ Проведено
преброяване на
населението и жилищния
фонд

Декември Разработени /
2021 г.
Актуализирани
стратегически документи

2021 г.

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Разработени
проекти

Повишена ефективност при Проверки по реда
управлението на
на ЗДС
недвижими имоти-публична
и частна държавна
собственост
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Цели за 2021 г.

Стратегически цели

Координация
Подобряване безопасността на
изпълнението на
движението по пътищата в
дейности по
областта
подобряване на
пътната безопасност
и намаляване на
пътнотранспорт- ния
травматизъм.
8.

9. Провеждане на
ефективна политика в
сферата на
образованието,
осигуряване на равен
достъп до образование и
професионално
обучение, подкрепа на
личностното развитие на
децата и учениците от
област Търговище
Координация на
дейностите по
обхващане на всички
подлежащи на
образование деца и
предотвратяване на
отпадането от
образователната
система.

Съгласувал:
Тодорка Танева
Главен секретар

Равен достъп до образование и
подкрепа на личностното развитие на
децата и учениците от област
Търговище Развитие на
професионалнот о образование и
обучение Предотвратяване на
отпадането от образователната система
на деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст
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5
Срок
(месец
през
2021 г.)

6

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Стратегически документ
Дейности
Очакван резултат
текущо
състояние
Национална стратегия за
Ефективна работа на Областната Декември Координация и сътрудничество с Проведено 1
органите на местната власт и
безопасност на движението по
комисия по безопасност на
2021 г.
заседание на
пътищата в Република България движението по пътищата
Март 2021 регионалните структури на
ОКБДП Изготвен
изпълнителната власт за
(2021-2030) План за действие за (ОКБДП) Изготвяне на Доклад за г.
План за 2021 г. за
изпълнение дейности по
2021-2023 година към
2020 г. и План за 2021 г. за
изпълнението на
подобряване безопасността на
Националната стратегия за
изпълнението на областната
движението по пътищата в област областната
безопасност на движението по
политика по безопасност на
политика по
Търговище
пътищата в Република България движението по пътищата
безопасност на
за 2021-2030 година Пландвижението по
програма за изпълнение на
пътищата
областната политика по
безопасност на движението по
пътищата за 2021 година.
Програма за управление на
правителството на Република
България за периода 20172021
г. Закон за предучилищното и
училищното образование
Механизъм за съвместна работа
на институциите по обхващане,
включване и предотвратяване на
отпадането от образователната
система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и
училищна възраст (ПМС №
100/08.06.2018 г.) Областна
стратегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и
учениците в област Търговище
(2020-2021)

Изпълнение на заложените мерки в
Областна стратегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и
учениците в област Търговище (20202021) Координация и ефективно
взаимодействие на институциите в
изпълнение на ПМС № 100/08.06.2018
г. Планиране и реализиране на
професионалното образование и
обучение на учениците от област
Търговище.

Изготвил:
Георги Георгиев
Директор на дирекция АКРРДС

Януари - Изпълнени мерки от Областна
Декември стратегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и
2021 г.

учениците в област Търговище
(2020-2021) Осъществена
координация и ефективно
взаимодействие на институциите
в изпълнение на ПМС №
100/08.06.2018 г. Съгласуван
държавен план-прием в
профилираните професионални
гимназии, в средните и
обединените училища на
територията на област
Търговище.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
Осигурени
електронни
административни
услуги на ниво 3 и 4
Синхронизиран е с
федериран портал на
ДАЕУ Изградена
интернет страница,
отговаряща на новите
изисквания за
сигурност при
кибератаки.
Удовлетворено ст на
потребителите на
административ ни
услуги (%)

1

Постоянна и
устойчива връзка с
дежурните в
общините. Проведени
минимум 2 заседания.

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
Проведени избори за
народни
представители
Проведени избори за
Президент и
Вицепрезидент на РБ
Проведено
преброяване на
населението и
жилищния фонд

Приети стратегически
документи

Брой одобрени
Регионални програми
за заетост Брой наети
лица по национални и
регионални програми
и проекти

Брой процедури

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
Проведени 4
заседания на ОКБДП
Изготвени Доклад за
2020 г. и План
програма за 2022 г.
за изпълнението на
областната политика
по безопасност на
движението по
пътищата.

100 % Брой
проведени срещи 1
бр. Съгласуван
държавен план-прием
от Постоянната
комисия по заетост.

