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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

В изпълнение на изискванията на чл. 63 от Закона за администрацията, настоящият 

доклад е изготвен и структуриран в три основи раздела, които отразяват състоянието на 

администрацията по отношение на организационното развитие, държавната служба, 

административното обслужване и регулиране, достъпа до обществена информация, 

антикорупционните мерки, информационните технологии, проектите за модернизиране на 

областната администрация, отчет за изпълнение на дейностите от териториалната 

администрация, отчет за изпълнението на целите на администрацията за 2020 г. на 

Областна администрация -Търговище. 

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

служителите на ОА- Търговище в Интегрираната информационна система на държавната 

администрация (ИИСДА), попълнените отчетните доклади за състоянието на 

администрациите, Системата за самооценка на административното обслужване и отчетите 

за извършената работа на директорите на дирекции АПОФУС и АКРРДС. 

Дейността на Областна администрация Търговище през 2020 г. беше насочена към 

изпълнението на поставените приоритети и цели заложени в Програма за управление на 

правителството на Република България за периода 2017-2021 г., както и в Стратегия за 

развитие на държавната администрация 2014 - 2020 г. (приета с РМС №140/14.03.2014 г.): 

Програма на Правителството за управление на правителството на Република 

България за периода 2017-2021 г.  

Част от основни приоритети са: 

 Реализиране на европейската политика и задълбочаване на двустранните 

политически, икономически и културни отношения със страните от Югоизточна Европа;  

 Балансирано регионално развитие; 

 Ограничаване на негативните демографски тенденции, в т.ч повишаване на 

раждаемостта, намаляване на младежката емиграция, балансирана имиграционна 

политика, съобразена с потребностите на българския бизнес; 

 Увеличаване на доходите чрез заетост и по-голяма производителност на труда; 

 Гарантиране на правата на всички деца;  

 Стабилна пенсионна система;  

 Гарантиране на правата на хората с увреждания;  

 Ефективно противодействие на тероризма, организираната престъпност и 

корупцията;  

 Ефективна защита на населението от бедствия и аварии;  

 Стабилна финансова система като предпоставка за устойчиво икономическо 

развитие и поддържане на атрактивна инвестиционна среда; 

  Ефективно управление на средствата от Европейския съюз за осигуряване на 

максимален положителен ефект;  

 Гарантиране на ефективна, бърза и справедлива съдебна власт;  
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 Ликвидиране на неграмотността и задължително образование, повишаване 

качеството на образователния процес, практически ориентирано към потребностите на 

пазара на труда чрез мотивирани, подготвени и подкрепяни учители;  

 Подобряване здравето на нацията;  

 Развитие на електронното здравеопазване;  

 Развитие на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното 

наследство и културния туризъм.  

 Устойчива политика за здравословна околната среда;  

 Устойчиво, конкурентоспособно и пазарноориентирано земеделие;   

 Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната 

инфраструктура;  

 Повишаване растежа и конкурентоспособността на българската икономика; 

 Гарантиране на енергийната сигурност на страната;  

 Утвърждаване на България като целогодишна туристическа дестинация.  

 Цялостна реформа на българския спорт;  

 Намаляване на административната тежест пред бизнеса и гражданите и създаване 

на по-добри условия за икономическа и инвестиционна дейност; 

 Подобряване на публичната среда чрез политика за прозрачност;  

 Развитие на електронното управление;  

Мерките  от  Програмата  за  управление  на  правителството  на  Република  

България  за периода 2017 - 2021 г., предложени от първостепенните разпоредители с 

бюджет, ще бъдат изпълнявани в рамките на утвърдените им бюджети за съответните 

години. 

Оказващо пряко въздействие върху дейността на Областна администрация 

Търговище е и Стратегия за развитие на държавната администрация 2014 - 2020 г. 

(приета с РМС №140/14.03.2014 г.) , в която са заложени следните стратегически 

цели: 

Стратегическа цел 1. Ефективно управление и върховенство на закона; 

Стратегическа цел 2. Партньорско управление с гражданите и бизнеса; 

Стратегическа цел 3. Открито и отговорно управление; 

Стратегическа цел 4. Професионално и експертно управление; 

Произтичащите от Стратегическия план за дейността на Областна администрация 

Търговище за периода 2019-2018 г., основни стратегически цели на Областна 

администрация Търговище за 2019 г., са: 

Стратегическа цел 1 Поддържане на балансирано, устойчиво, интегрирано 

териториално развитие. 

Стратегическа цел 2 Eфективно управление на държавната собственост. 

Стратегическа цел 3 Осигуряване на прозрачност и укрепване доверието на 

гражданите и бизнеса. Участие в процеса на Оценка на нормативното въздействие. 

Стратегическа цел 4 Провеждане ефективна защита на населението при бедствия, 

аварии и опазване на обществения ред. 
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РАЗДЕЛ  І 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ 

ПРЕЗ 2020 Г. 

 През 2020 г. Областна администрация Търговище работи активно за 

реализиране на Програмата на Правителството, в рамките на предоставените по 

нормативни актове правомощия и компетенции  на  Областния управител, по следните 

основни направления: 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

 

ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ, ИНИЦИАТИВИ, СТРАТЕГИЧЕСКИ И ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ 

 

ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ 

 

 Фонд „Условия на труд“ 

След като през 2019г. Областна администрация – Търговище изготви и успешно 

защити проект „Подобряване на условията на труд в Областна администрация – Търговище“ 

пред Фонд „Условия на труд“ – София, чиято основна цел беше подобряване на 

показателите и параметрите на работната среда в Областна администрация – Търговище. 

Проекта с обща стойност 35 174,98 лв без ДДС, стартира на 12.07.2019 г., като срокът за 

изпълнението беше 12 месеца. На 02.03.2020 г. успешно завършиха дейностите по 

изпълнението на проекта. Бяха извършени строително-ремонтни дейности в сградния фонд, 

включващи ремонт на санитарните помещения, подмяна на интериорни врати и монтаж на 

климатици. В резултат заложените в проекта показатели и параметри, целящи подобряване 

на работната среда в сградата на Областна администрация, са постигнати. 

 Програма за енергийна ефективност  

Със Заповед №28/27.01.2020г. на Областния управител на област Търговище и 

съгласно чл.12, ал.2 от Закона за енергийната ефективност относно изискванията за 

задължително сертифициране на сгради – държавна или общинска собственост, които са в 

експлоатация и осъществяването на контрол при  изпълнение на дейностите за 

подобряване на енергийната ефективност, е изготвена и приета “Програма за енергийна 

ефективност на Областна администрация – Търговище 2020 – 2025г”.  

Основната цел на настоящата Програма е годишният разход на потребна енергия за 

сградата на Областна администрация – Търговище след въвеждане на енергоспестяващите 

мерки да бъде 0,18 GWh. Към момента на обследването, сградата е с енергийни 

характеристики, отговарящи на клас „С” от скалата на енергопотреблението. При 

изпълнение на предложените мерки, сградата ще има потребна енергия отговаряща на 

скалата на енергопотреблението клас „В” и ще отговаря на нормативната уредба за 

енергийна ефективност на Република България. 

 

 Изграждане на автомагистрала „Хемус“ 
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Съгласно Решение № 527 от 26.07.2018 г. на Министерски съвет започна 

изплащането на обезщетения при отчуждаване на имоти или части от имоти – частна 

собственост, предназначени за изграждане на автомагистрала „Хемус“.  

Трайно засегнатите площи за отчуждаване в област Търговище са с обща площ 

355,840 дка, разпределени съответно: 45,973 дка в землището на с. Макариополско и 

309,867 дка. в землището на с. Буховци. Част от засегнатите имоти са обезщетени чрез 

предоставяне на равни по стойност имоти – 45,735дка, а за останалите имоти са осигурени 

равностойни парични обезщетения, на стойност 167 621 лв.  

От началото на строителството на автомагистрала „Хемус“ до момента са изплатени 

обезщетения на 47 бр. (59,5%) от общо 79 бр. засегнати имоти, на стойност 102 110 лв. 

(60,92%) от общата сума за обезщетение. 

През 2020 г. са изплатени обезщетения на 21  (26,6%) от общия брой засегнати 

имоти, на стойност 48 849 лв. 

Остават неизплатени обезщетения на 32  (40,5%) от общия брой засегнати имоти, на  

стойност 65 511 лв. 

 

Изплатени 

имоти 

през 

2020г. 

бр. 

Изплатен

и имоти 

до 

12.2020г. 

бр. 

Засегнат

и имоти 

бр. 

Неизплате

ни имоти 

бр. 

Стойност 

на 

изплатен

и имоти 

през 

2020г. 

(лв.) 

Стойност 

на 

изплатени 

имоти до 

12.20г.(лв.

) 

Стойност 

на 

засегнат

ите 

имоти 

(лв.) 

Стойност 

на 

Неизплате

ни имоти 

(лв.) 

21 47 79 32 48 849 102 110 167 621 65 511 

 

● Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания            

Областна администрация – Търговище продължава да участва в националната програма, 

чрез осигуряване на заетост на лица с трайни увреждания, регистрирани в Дирекция „Бюро 

по труда“. През 2020 г. бяха наети две безработни лица за период от 2 години, които през 

2020 г. продължиха работата си в Областна администрация – Търговище.  

● Регионална програма за заетост за 2020 г. 

В изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2020г., приет с 

решение на Министерски съвет №83 / 06.02.2020 г., на основание чл.25а от Правилника  

за прилагане на  Закона за  насърчаване  на заетостта . Основната цел на  е повишаване 

предлагането на работни места  и допринасяне за подобряване на  социалния климат, 

осигуряване на  работни места на безработни лица от неравнопоставените групи  на пазара 

на труда. Разработена беше регионална програма за заетост за Област Търговище. 
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  В програмата бяха включени петте общини – Търговище , Попово , Омуртаг , 

Антоново и  Опака. Програмата е за период от 4 месеца от 03.08.2020 г. до 11.12.2020 г., 

като бяха осигурени 91 работни места.  

  В Областна администрация Търговище бяха назначени 11 души на 8 часов работен 

ден , като 9 от тях бяха със изнесено работно място  в други държавни структури.  

 

ИНИЦИАТИВИ 

 

 Отбелязване на 29-ти юни – денят на безопасността на движение по 

пътищата  

През 2020 г. Областна администрация – Търговище, в сътрудничество с членовете на 

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, осъществи партньорски 

инициативи за отправяне на послания към обществеността във връзка с 29-ти юни – денят 

на безопасността на движение по пътищата. По повод на деня се визуализираха тематични 

материали, предоставени от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, 

и се инициираха обучителни, образователни, информационни и популяризиращи кампании 

за формиране на социално-отговорно поведение и култура на безопасно поведение на 

пътя. 

 Отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортни произшествия  

Областна администрация – Търговище за поредна година се присъедини към каузата 

за съхраняване на човешкия живот и отдаване на почит на всички, които са го загубили в 

катастрофи на пътя. През 2020 г. Световният ден се отбеляза на 15 ноември, като Областна 

администрация – Търговище подкрепи призивите за разумно и отговорно поведение на 

пътя. 

● Култура, Културен календар 2020 

И през 2020 г. Областна администрация-Търговище изпрати в Министерство на 

културата информация за най-значимите културни събития и прояви (фестивали, конкурси, 

чествания, празници и др.) в общините от областта под формата на изготвения „Културен 

календар на област Търговище за 2020 г.“ 

Областна администрация предостави информация на общините и чрез тях до всички 

интересуващи се във връзка с провеждане на различни конкурси и фестивали. 

На 10 януари 2020 г., областният управител участва в церемонията по награждаване 

на участниците в конкурса „Будителите на моя роден край, които трябва да помним”, 

организиран от г-н Асим Адемов – член на ЕНП/ГЕРБ в Европейския парламент. Г-н Стайков 

връчи грамота и специална награда на Гюрай Мехмедов Хюсеинов, ученик в 

Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост – гр. Омуртаг. 

● Образование 

1. С подкрепата и съдействието на Областния управител бе осигурено: 

- финансиране, необходимо за изпълнение на ремонтни дейности в III ОУ „П.Р. 

Славейков” – гр. Търговище; 
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- финансиране за ремонт на покрива, санитарните възли и фасадата Професионалната 

гимназия по земеделие в гр. Търговище; 

- финансиране, необходимо за ремонтни дейности в Спортно училище „Никола Симов“, 

гр. Търговище; 

2. Областния управител бе домакин на семинар на тема „Добри практики в сектора за 

учене на възрастни в област Търговище“. 

Събитието бе открито от г-н Стайков, г-жа Станчева и председателят на Синдикат 

„Образование” към КТ „Подкрепа” д-р Юлиян Петров. В първата част на семинара, г-н 

Жулиян Гочев експерт от МОН представи възможностите и ползите на Електронната 

платформа за учене на възрастни в Европа EPALE. 

 Акцент на семинара бе представянето на общо 7 добри практики приоритети и цели 

в сектора за учене на възрастни на училища и на културни институции от област 

Търговище. 

 Националният координатор за учене на възрастни в България г-жа Валентина 

Дейкова даде висока оценка за работата на координационната група в Търговище. Според 

нея, групата е добре подготвена да съдейства за удовлетворяване на потребностите от 

възможности за обучение на възрастни и да сътрудничи при осигуряване на последваща 

подходяща трудова реализация. 

3. Областният управител участва в редица Национални форуми за Националните 

координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни. 

● Туризъм 

Областният управител, в качеството си на член на Управителния съвет на 

Организацията за управление на Дунавски туристически район (ОУДТР) участва в редица 

заседания на организацията. Организацията за управление на Дунавски туристически 

район е учредена през 2019 г. в гр. Русе, като сред основните й цели са утвърждаване на 

ДТР като предпочитана и атрактивна дестинация за туризъм, формиране на регионални 

туристически продукти, стратегическо планиране за развитие на туризма в района. 

● Информационни дни 

- 12 февруари 2020 г. заместник-министърът на земеделието, храните и горите г-жа 

Вергиния Кръстева посети Търговище за среща със земеделски производители и 

животновъди от региона. На срещата представена актуална информация относно 

предстоящи приеми по Програмата за развитие на селските райони; държавни помощи за 

2020г.; нови моменти в законодателството в сектор „Животновъдство”. Бяха презентирани 

и новите моменти в условията по схемите за директни плащания в кампания ‘2020. 

- През месец юли 2020 г. в Областна администрация Търговище  се  проведе работна 

среща между евродепутатът Андрей Новаков с представители на транспортния сектор от 

област Търговище. Посещението на г-н Новаков бе по инициатива на областния управител 

на област Търговище Митко Стайков. 

Основните дискусии бяха по повод на новоприетите мерки в пакета "Мобилност" и 

възникващи проблеми в сектора, свързани с новите правила, разписани в него. Липсата на 
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професионални шофьори и нови желаещи да обслужват международните курсове, както и 

отливът от страна на сега работещи водачи също бе сред най-обсъжданите теми. 

 Международни отношения 

През м. февруари 2020 г., областният управител проведе среща с генералния 

директор на немската фирма "Eurobus" г-н Кристиян Зайц. По инициатива на г-н Стайков, 

те обсъдиха възможностите за инвестиции в Търговищка област. Немската фирма се 

занимава с производство на електрически автобуси в Германия и Казахстан, като има 

намерение да разшири производствената си дейност и в България. Г-н Стайков определи 

местоположението на област Търговище като стратегическо и изтъкна, че в региона има 

достатъчно професионално подготвени кадри за работните места в завода. 

 На 21 февруари 2020 г., областният управител на област Търговище проведе среща 

с посланикът на Китайската народна република в България Негово Превъзходителство Дун 

Сяодзюн. 

Г-н Стайков и Негово Превъзходителство Сяодзюн разговаряха за стратегическото 

географско местоположение на област Търговище и икономическия потенциал на региона. 

Губернаторът подчерта, че в област Търговище се развиват широк спектър от икономически 

дейности, в които работят професионално-подготвени кадри. В тази връзка бяха 

коментирани възможностите за съвместно сътрудничество и желанието за потенциални 

бъдещи инвестиции. 

 На 03 юни 2020 г., областният управител на област Търговище проведе първа 

официална среща с г-жа Сенем Гюзел – генерален консул на Република Турция в Бургас. 

Двамата обсъдиха възможностите за сътрудничество и развитието на икономическите 

връзки между България и Турция. 

 На 22 октомври 2020 г. областните управители на Търговище и Одрин подписаха 

Декларация за сътрудничество и съвместна дейност. 

Областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков бе на официална 

визита в гр. Одрин, Република Турция. Основната цел на посещението бе подписването на 

Декларация за сътрудничество и съвместна дейност между Областна администрация на 

област Търговище и Областна управа на област Одрин, Република Турция. В тази връзка г-

н Стайков, придружаван от районния мюфтия на Търговище г-н Назиф Расимов, се срещна 

с областния управител на област Одрин г-н Екрем Джаналп. 

Полагайки подписите си под декларацията, областните управители на област 

Търговище и област Одрин се договориха да съдействат за укрепване на международните 

връзки и осъществяване на съвместни дейности, като за целта бъдат водещи фигури както 

по отношение на обмен на информация между двете областни управи и контакти между 

различните отдели на администрациите им, така и между предприятия, културни, научни, 

спортни, художествени и други обществени и творчески организации в двата района. 

  „Да изчистим България заедно” 

За поредна година Областна администрация – Търговище се включи като партньор в 

националната доброволческа инициатива „Да изчистим България заедно“. За разлика от 

традиционното масово почистване, през 2020 г. стремежът бе за провеждане на малки 
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индивидуални и семейни акции за почистване на градинки и места за отдих и 

облагородяване на пространствата около домовете. В ситуация на пандемия от COVID-19 

посланията бяха за ежедневна грижа към околната среда и  поддържане на чиста природа 

всеки ден. 

 „Европейски ден на спорта в училище – 25 септември 2020.“ 

„Европейски ден на спорта в училище – 25 септември 2020.“ Европейският ден на 

спорта в училище е паневропейска инициатива, която се провежда в България от 2014 

година. Главната цел на събитието е да насърчава физическата активност на 

международно ниво, като включва колкото се може повече млади хора от детски и учебни 

заведения и организации. 

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

знаейки“ 

През 2020 г. Областна администрация Търговище бе партньор на детска градина №2 

„Осми март“ гр. Търговище в организирането и осъществяването на Детска олимпиада по 

безопасност на движението „Уча - играейки, живея – знаейки“. Възпитаниците на детската 

градина демонстрираха своите знания по БДП, използвайки детския център за безопасност 

на движението по пътищата, в двора на ДГ „Осми март” . В тази връзка на възлови 

кръстовища с интензивно движение в град Търговище, Областна администрация със 

съдействието на община Търговище, постави три билборда свързани с 29 юни – Денят на 

безопасността на движение по пътищата. 

 Съвет на децата 

В Областна администрация Търговище е получен доклад за прилагане на 

координационния механизъм за взаимодействие при работа в случай на деца жертви на 

насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция – 2019 г. 

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за 

закрила на детето и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на 

Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. 

СТРАТЕГИЧЕСКИ И ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ 

 

 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2019г. на 

Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020г. 

През м. май 2020г. е събрана и обобщена необходимата информация за Годишния 

доклад на Регионалния план за развитие, касаеща област Търговище по определените 

индикатори за наблюдение. Информацията е предоставена в определения срок на 

Секретариата на Регионалния съвет за развитие на СИР за изготвяне на окончателния 

документ. 

 Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в област Търговище 2019 – 2020 г. 

На основание чл. 196, ал. 5 от ЗПУО, Областния съвет за развитие на област 

Търговище с Решение №1 от Протокол №34/11.06.2019 г. и началника на РУО – Търговище 

с писмо изх.№ РД -21-490/12.06.2019 г. съгласуваха Областната стратегия за подкрепа за 
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личностно развитие на децата и учениците в област Търговище 2019 – 2020 г. 

Стратегическия документ бе утвърден от Областния управител на област Търговище. 

 Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Търговище 

2016 – 2020 г.  

През 2020 г. продължи дейността по изпълнение на Областната стратегия за развитие 

на социалните услуги. Приет е мониторингов доклад за изпълнението на Стратегията за 2019 

г., както и План за действие на Звеното за мониторинг и оценка за 2020 г. 

● Областна стратегия за интеграция на ромите в област Търговище 2012 - 2020 г. 

 Изготвен бе Мониторингов доклад за 2019 г. за област Търговище, относно 

напредъка по изпълнението на Националната стратегия на Република България за 

интегриране на ромите 2012-2020 г. 

 Постановление №100 от 08.06.2018 г., за създаване и функциониране на 

Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и 

предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст. 

На 20 октомври 2020 г. се проведе онлайн среща на Областния координационен 

център по Механизма 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. 

В срещата се включиха всички членове на Координационния център – началника и 

експерти от Регионалното управление по образованието, представители на петте общини от 

област Търговище, експерти от РДСП, ДСП, РЗИ, Бюрата по труда, ГРАО и ОД на МВР. 

По информация на РУО Търговище, през учебната 2020/2021 г. на територията на 

Областта са определени 35 района и е утвърден съставът на 35 екипа за обхват, съставени 

от 407 членове.  

През изтеклата учебна година 4868 деца и ученици от областта са с установен 

актуален статус „в чужбина”, като 48 са непотвърдени и е осъществено физическо 

посещение на адрес. 

Екипите за обхват регулярно предприемат мерки за превенция на риска от отпадане 

на деца и ученици, за които има индикатори за отсъствия, слаб успех и проблемно 

поведение, като всяко посещение на адрес или друга осъществена от екипа дейност се 

регистрира в Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ). 

Отчетоха се успехите от съвместната работа на всички институции, като се 

констатира, че координираната работа и сътрудничеството е довела до положителни 

резултати, като много деца и ученици са били върнати в класните стаи. 

 План-програма за изпълнение на областната политика по безопасност на 

движението по пътищата в област Търговище за 2021 г. 

Във връзка с общия за националната политика по безопасност на движението по 

пътищата План за действие на национално ниво, през 2020 г. Областна администрация – 

Търговище координира разработването на План-програма за изпълнение на областната 

политика по безопасност на движението по пътищата в област Търговище за 2021 г. 
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 ● Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в 

област Търговище 2012 - 2020 г. 

В изпълнение на „Областната стратегия за подобряване безопасността на 

движението по пътищата в област Търговище 2012–2020 г.”, беше проведено заседание на 

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в област Търговище, на 

което членовете и се запознаха и приеха: 

● с решение №1/30.01.2020 г. – Годишен доклад за дейността по подобряване 

на безопасността на движението по пътищата в област Търговище за 2019 г. 

● с решение №2/30.01.2020 г. – Актуализирана е План – програмата за 

подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Търговище за 2019 – 

2020 г. 

● С Решение №775 от 26 октомври 2020 г. на Министерския съвет е приета 

Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България за 

периода 2021 – 2030 г., както и План за действие 2021 – 2023 г. с приложения към него. 

Приетите документи предвиждат прилагане на интегрирана система за планиране, 

изпълнение, наблюдение, отчитане, контрол и оценка на политиката по БДП в единна 

стратегическа рамка, обхващаща компетентните органи на всички нива – централно, 

областно и общинско. В контекста на тези рамкови документи отпадна необходимостта от 

разработване на отделни областни стратегии за БДП, съответно заложената мярка за 

разработване на Областна стратегия за БДП на област Търговище за периода 2021-2030 г. 

е неприложима за изпълнение. 

 Националната стратегия за младежта 2012-2020 г. 

Областният план за младежта  за 2020г.  на област Търговище е разработен въз 

основа на приоритетите и стратегическите цели, заложени в Националната стратегия за 

младежта 2012-2020 г., в изпълнение на Закона за младежта и анализите на потребностите 

на младежите, представени от общините. Той разписва изпълнението на Националната 

политика за младите хора в област Търговище на възраст от 15 до 29 години, формирана 

според техните потребности и синхронизирана с приоритетите на европейската политика за 

младежта. 

СЪВЕТИ, КОМИСИИ, АСОЦИАЦИИ 

 

СЪВЕТИ 

 

 Регионален съвет за развитие (РСР) и Регионален координационен комитет 

(РКК) към РСР на Североизточен район 

През 2020 година са проведени 2 заседания на РСР на СИР. 

1. Неприсъствено заседание инициирано на 30.04.2020г. от Областния 

управител на област Добрич – на заседанието РСР актуализира състава на 

представителите на общините от областите – Добрич, Търговище и Шумен в РСР на СИР. 

Беше актуализиран и състава на РСР на СИР от общините от област Добрич, област 

Търговище и област Шумен в Комитетите за наблюдение на Оперативните програми за 
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периода 2014-2020 г. и Тематичните работни групи за разработване на новите Оперативни 

програми за периода 2021-2027 г. 

2. Заседание на 30.06.2020г. в гр. Добрич – На заседанието беше представена 

информация за актуализиран състав на представителите на общините от Област Варна в 

Регионалния съвет за развитие на Североизточен район. 

На заседанието беше представен актуализирания състав на представителите на 

Регионалния съвет за развитие на Североизточен район от област Варна в Комитетите за 

наблюдение на Оперативните програми за периода 2014- 2020 г. и в Тематичните работни 

групи за разработване на новите Оперативни програми за периода 2021-2027 г. 

Представител на отдел СИР, ГД СППРР, МРРБ представи Годишен доклад за 2019 

година, относно наблюдението и изпълнението на Регионалния план за развитие на 

Североизточен район 2014-2020. 

 Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси 

Поради епидемиологичната обстановка в страната свързана с пандемията COVID-19 

, не са извършени дейности свързани със съвета, поради което през 2020 г. няма 

заседания на съвета ОССЕИВ. 

 Областен съвет по условия на труд   

Заседанието е проведено през м. декември 2020 г., отразено в протокол № 1. На 

заседанието директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Търговище направи отчет за 

дейността на дирекцията за 11-месечието на 2020 г. 

 Областен съвет по правата на хората с увреждания – Търговище 

Заседанието е проведено през м. декември 2020 г., отразено в протокол №1. 

Началник отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в 

Дирекция „Социално подпомагане“ - гр. Търговище и експерт от РДСП – гр. Търговище 

представиха актуална информация за Закона за хората с увреждания;  изменения в Закона 

за личната помощ; информация относно Закона за социалните услуги и Правилника за 

прилагането му и Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност 

Кампания 2021 г. 

 Областен съвет за социално включване и подкрепа 

На 09 януари 2020 г. се проведе заседание на Областния съвет за социално 

включване и подкрепа. На заседанието се прие Мониторинговият доклад за изпълнение на 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги за 2019 г., както и Плана за 

действие на Звеното за мониторинг и оценка за 2019 г. 

 Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията 

 През месец март 2020 г. на редовното за годината заседание чрез съгласувателни 

писмо от членовете на Съвета бяха приети: Програма за дейността на  Областния 

обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – Област  Търговище през 

2020 г. и Отчетен доклад за дейността на Областния обществен съвет за превенция и 

противодействие на корупцията – Област  Търговище през 2019 г. 

 Областен съвет по сигурност 
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Към Областния съвет по сигурност е създадена организация за събиране, 

анализиране и предаване на информация, относно състоянието на общинските пътни 

мрежи при усложнена зимна обстановка. Дежурната стая на Областния съвет по сигурност, 

е оборудвана с необходимите комуникационни средства, а дежурствата се дават по 

предварително изготвен график. 

 Областен съвет за намаляване на риска от бедствия 

Със Заповед № 397/27.10.2020г. на Областния управител до кметовете на общини и 

ръководителите на ведомства и дружества, бяха предприети превантивни мерки с цел 

намаляване на риска от бедствия и осигуряване на ефективно функциониране на 

инфраструктурата в Област Търговище, при усложнена зимна обстановка през сезон 2020-

2021 г. В заповедта е включено и изготвянето на доклади от кметовете на общини, 

ръководителите на териториалните структури на изпълнителната власт и дружествата, 

имащи отношение към подготовката на областта за работа при усложнена зимна 

обстановка. 

 

КОМИСИИ 

 

 Постоянна комисия по заетост към Областен съвет за развитие 

Комисията по заетост е провела 4 заседания през 2020 г. 

Първо заседание -12.02.2020 г., Съгласувано е предложението на РУО Търговище за 

държавния план-прием за учебната 2020/2021., като се приеха приоритетите на политика 

на заетостта като план за работа на КЗ за 2020г. 

Второ заседание на 12.06.2020 г. ,проведено неприсъствено заседание  за оценка и 

подбор на подадените проектни предложения  от работодатели за включване в 

Регионалната програма заетост и обучение в област Търговище.  

Трето заседание -24.06.2020г.,  утвърдена е  регионалната програма за заетост на 

област Търговище за 2020 г. 

 Четвърто заседание -03.11.2020 г., проведено неприсъствено заседание във връзка с 

проучването от на потребностите от работна сила и второто анкетно проучване на 

работодателите в област Търговище.   

 Постоянна комисия по транспорт 

През 2020 г. комисията е провела 3 (три) заседания:  

 Първо заседание – 18.03.2020 г.: заседанието е неприсъствено поради 

усложнената обстановка с коронавирус инфекцията и въведеното извънредно положение в 

Република България. Повод за свикването му е искане от кмета на община Попово за 

съгласуване проект на маршрутно разписание на автобусна линия Русе – Попово, част от 

републиканската транспортна схема, квота на община Попово. Предложението касае 

промяна на съществуващото маршрутно разписание №25401 във връзка с периода на 

изпълнение, който се намалява от „изпълнява се целогодишно“ на „изпълнява се от 

понеделник до петък“. С Решение №1 по Протокол №37/18.03.2020 г. Постоянната комисия 

по транспорт подкрепя предложението на кмета на община Попово, като предлага на 
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областния управител да съгласува проекта на маршрутно разписание на автобусна линия 

Русе – Попово.  

 Второ заседание – 02.07.2020 г.: на заседанието се разглеждат 

предложения за промяна или закриване на маршрутни разписания от областната 

транспортна схема и предложения за съгласуване на промени в маршрутни разписания от 

републиканската транспортна схема. С Решение №1 по Протокол №38/02.07.2020 г. 

Постоянната комисия по транспорт не подкрепя предложението на кмета на община Попово 

за промяна в маршрутни разписания №1.1.1/1.1.2/1.1.3 на автобусна линия Търговище – 

Попово, елемент на областната транспортна схема, квота на община Попово. Дава 

едномесечен срок на общините Попово и Опака да разработят и да внесат в Областна 

администрация – Търговище предложения с изменени часови графици на автобусните 

линии, чиито часови интервал не отговаря на изискването на чл. 16, ал. 4 от Наредба 

№2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 

осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. С Решение №2 по Протокол 

№38/02.07.2020 г. комисията дава съгласие и предлага на областния управител да закрие 

маршрутните разписания на автобусни линии Омуртаг – Конак – Попово и Омуртаг – 

Цветница от квотата на община Омуртаг, Попово – Горско Абланово и Попово – Голямо 

Градище (през Цар Асен) от квотата на община Попово, Гърчиново – Попово, Голямо 

Градище – Попово и Опака – Попово – Люблен от квотата на община Опака. С Решение №3 

по Протокол №38/02.07.2020 г. комисията подкрепя предложението на кмета на община 

Попово за промени в маршрутни разписания №25101 и №25103 и закриване на маршрутно 

разписание №25102 на автобусна линия Разград – Попово от републиканската транспортна 

схема, квота на община Попово, като предлага на областния управител да съгласува 

проектите на маршрутни разписания. С Решение №4 по Протокол №38/02.07.2020 г. 

комисията взема решение да се сезират органите на РД „Автомобилна администрация“ – 

Русе да извършат контрол на изпълнението на автобусна линия Търговище – Попово, квота 

на община Попово. 

 Трето заседание – 13.10.2020 г.: на заседанието се разглеждат 

предложения за закриване на маршрутни разписания по автобусни линии от областната 

транспортна схема поради невъзможност за осигуряване на минимален интервал от 60 

минути между часовете на тръгване по разписанията и часовете на тръгване в 

разписанията на други автобусни линии от областната транспортна схема. С Решение №1 

по Протокол №39/13.10.2020 г. комисията подкрепя предложението за закриване на 

маршрутни разписания №1.1.1 и №1.1.4 по автобусна линия Търговище – Попово, елемент 

на областната транспортна схема, квота на община Попово. С Решение №2 по Протокол 

№39/13.10.2020 г. комисията подкрепя предложението за закриване на маршрутни 

разписания №2.2.2 и №2.2.3 по автобусна линия Попово – Люблен, елемент на областната 

транспортна схема, квота на община Попово. С Решение №3 по Протокол №39/13.10.2020 

г. комисията подкрепя предложението за закриване на маршрутно разписание №2.1.3 по 

автобусна линия Попово – Голямо Градище, елемент на областната транспортна схема, 

квота на община Попово. 
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 Областна комисия по безопасност на движението по пътищата в област 

Търговище 

ОКБДП е създадена на основание §1а, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за движението по пътищата.  

През 2020 г. комисията е провела 5 (пет) заседания:   

Първо заседание – 30.01.2020 г.: на заседанието е приет Годишен доклад за 

изпълнение на областната политика по безопасност на движението по пътищата за 2019 г. 

и актуализирана План-програма за изпълнение на областната политика по безопасност на 

движението по пътищата за 2020 г. Отчетени са извършените дейности за последното 

тримесечие на 2019 г. съгласно Приложение №1 към Устройствения правилник за 

организацията и дейността на ОКБДП в област Търговище и предприетите мерки по 

поставени проблеми на предходни заседания на комисията. 

Второ заседание – 13.05.2020 г.: заседанието е неприсъствено поради 

усложнената обстановка с коронавирус инфекцията и въведеното извънредно положение в 

Република България. На заседанието е приета справка и анализ на предприетите и 

планирани мерки за подобряване на БДП за първото тримесечие на 2020 г. по Приложение 

№1 към Устройствения правилник за организацията и дейността на ОКБДП в област 

Търговище. Представени са доклади за: предприети цялостни обходи и огледи на 

състоянието на общинската и уличната пътна мрежа, съвместно между общинските 

администрации и ОД на МВР – Търговище, преди настъпване на летния сезон, съвместно 

предприети мерки от ОД на МВР и ОПУ – Търговище за обезопасяване на „острова“ на 

пътното платно до с. Божица, общ. Антоново и предприети действия от ОПУ – Търговище за 

изчистване на растителността в местността „Боаза“ с цел подобряване видимостта на 

водачите на МПС и намаляване риска от ПТП в този участък. 

Трето заседание – 13.07.2020 г.: заседанието е неприсъствено поради 

усложнената обстановка с коронавирус инфекцията и въведените противоепидемични 

мерки в Република България. На заседанието е приета справка и анализ на предприетите и 

планирани мерки за подобряване на БДП за второто тримесечие на 2020 г. по Приложение 

№1 към Устройствения правилник за организацията и дейността на ОКБДП в област 

Търговище. Приет е доклад за изпълнение на областната План-програма по БДП за първото 

полугодие на 2020 г. 

Четвърто заседание – 28.10.2020 г.: заседанието е неприсъствено поради 

усложнената обстановка с коронавирус инфекцията и обявената извънредна епидемична 

обстановка в страната. На заседанието е приета справка и анализ на предприетите и 

планирани мерки за подобряване на БДП за третото тримесечие на 2020 г. по Приложение 

№1 към Устройствения правилник за организацията и дейността на ОКБДП в област 

Търговище. 

Пето заседание – 10.12.2020 г.: заседанието е неприсъствено поради усложнената 

обстановка с коронавирус инфекцията в страната. На заседанието са приети: Правила за 

състава, функциите, дейността и организацията на работа на ОКБДП към областния 

управител на област Търговище, График за провеждане на заседанията на ОКБДП през 
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2021 г. и проект на Годишна областна План-програма за изпълнение на областната 

политика по БДП за 2021 г. Прието е решение отговорните институции/организации, 

представени в ОКБДП, да излъчат от състава си членове, заемащи длъжност, 

регламентирана в Правилата за състава, функциите, дейността и организацията на работа 

на ОКБДП в област Търговище. 

 Областна епизоотична комисия 

Областната постоянна действаща епизоотична комисия (ОЕК) е създадена на 

основание чл. 128 от Закона за ветеринарномедицинската дейност за прилагане на мерките 

по здравеопазване на животните.  

През 2020 г. са свикани общо 6 (шест) заседания на ОЕК:  

Първо заседание – 14.01.2020 г.: заседанието е свикано във връзка с усложнената 

епизоотична обстановка по отношение на болестта Африканска чума по свинете, особено 

навлизането ѝ в индустриална ферма в съседна област. На заседанието комисията приема 

решение за провеждане на заседания на ОЕК всяка първа и трета седмица на месеца. 

Второ заседание – 27.01.2020 г.: заседанието е свикано във връзка със заповед на 

изпълнителния директор на БАБХ за незабавно привеждане в състояние на повишена 

епизоотична готовност на всички региони в Република България по отношение на болестта 

Инфлуенца по птиците. На заседанието са набелязани конкретни мерки за предотвратяване 

проникването на болестта на територията на област Търговище и е прието решение за 

отговорностите по тяхното изпълнение. 

Трето заседание – 04.02.2020 г.: заседанието е свикано във връзка с 

епизоотичната обстановка по отношение на болестта Африканска чума по свинете. На 

заседанието е представена информация относно заповеди на изпълнителния директор на 

БАБХ за обявени вторично възникнали случаи на Африканска чума при диви свине, 

докладва се за епизоотичната обстановка в област Търговище и страната и за процеса по 

съгласуване на терени за загробване на умрели или принудително убити животни, съгласно 

изискванията на Наредба №22/10.02.2006 г. 

Четвърто заседание – 18.02.2020 г.: заседанието е свикано във връзка с 

усложнената епизоотична обстановка по отношение на болестта Африканска чума по 

свинете и обявени вторично възникнали случаи на болестта по диви свине на територията 

на страната и областта. Представен е План за контрол и предотвратяване 

разпространението на заболяването в България през 2020 г. Членовете на комисията са 

информирани за промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

Пето заседание – 04.03.2020 г.: заседанието е свикано във връзка с усложнената 

епизоотична обстановка по отношение на болестта Африканска чума по свинете. На 

заседанието е представена информация за епизоотичната обстановка в страната и 

областта, като се докладва за приключили процедури по съгласуване на терени за 

загробване на умрели или принудително убити животни, съгласно изискванията на Наредба 

№22/10.02.2006 г.  

Шесто заседание – 04.12.2020 г.: заседанието е неприсъствено поради 

усложнената обстановка с коронавирус инфекцията в страната. Повод за свикването му е 
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заповед на изпълнителния директор на БАБХ за привеждане в състояние на повишена 

епизоотична готовност на всички региони в Република България по отношение на 

заболяването Инфлуенца по птиците. Със заседанието се цели набелязване на конкретни 

мерки за предотвратяване проникването и разпространението на болестта на територията 

на област Търговище. Прието е решение да бъде организирано провеждане на заседания 

на общинските епизоотични комисии, осъществяване на засилен надзор при диви птици, 

извършване на съвместни проверки за наличие на болни или умрели диви или постоянно 

обитаващи територията на областта птици и незабавно информиране на ОДБХ за наличие 

на такива, засилен контрол и извършване на проверки в стопанствата за отглеждане на 

птици за спазване на мерките за биосигурност. 

 Комисия по чл. 7 а от УПОА 

През 2020 г. със Заповед № 245/10.07.2020 г.на Областния управител на Област 

Търговище беше актуализиран състава на комисията и всички издадени предходни 

заповеди свързани с дейността на комисията създадена по чл. 7а от Устройствения 

правилник на областните администрации бяха отменени.  

За периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. в Областна администрация - Търговище са 

постъпили 109 сигнала. До 23.09.2020 г. комисията е провеждала своите заседания 

редовно, на които е разгледала 44 сигнала. След тази дата постъпилите 65 сигнала са 

препратени на компетентните органи, освен когато има данни, че въпросът вече е отнесен 

и до тях, а тези които са в компетенциите на Областния управител се разглеждат от него. 

За препращането се уведомява направилият предложението или сигнала. Всичко това бе 

наложено от извънредната епидемична обстановка и прилагането на противоепидемичните 

мерки в страната с цел намаляване разпространението на COVID- 19. 

Комисията не е образувала производство по анонимни предложения или сигнали, както 

и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не е 

разглеждала по същество и не е се образувала производство по предложения или сигнали, 

които са адресирани до друг компетентен орган, с копие до областния управител, като 

същите се приемат за предложения или сигнали с уведомителен характер. 

Комисията не е се разглеждала сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има 

решение, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови 

факти и обстоятелства.  

При необходимост Областният управител е разпоредил проверка нa мяcтo за 

зaпoзнaвaне c ĸoнĸpeтния ĸaзyc. Служителите от администрацията извършващи проверката 

са aнaлизиpaли и дoĸлaдвaли на Областния управител за всеки конкретен случай. Целта на 

всяка една проверка е била да бъдат pазрешавани пpoблeмите на гражданите.  

 Комисия по чл.47 ал.1 от ЗКИР за приемане на картата на контактната зона 

и списъкът на засегнатите имоти на основание чл.42, ал.9 от Наредба № РД-02-20-

5/ 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР за област 

Търговище 

През 2020г. комисията е провела 3 (три) заседания в сградата на СГКК – Търговище, с 

участие на представител от Областна администрация. 
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Първо заседание - 09.06.2020 г.: на заседанието е разгледано предложение и 

прието решение за отстраняване на несъответствията в границите на поземлените имоти в 

контактната зона на поземлени имоти с идентификатори съответно:  

 10728.200.22 и 10728.15.25, находящи се в землището на с. Веселец, община 

Омуртаг, съдебен район Омуртаг. 

 10392.220.4, находящ се в землището на с. Великденче, община Омуртаг, 

съдебен район Омуртаг 

Второ заседание - 09.06.2020 г.: на заседанието са разгледани предложение и 

прието решение за отстраняване на несъответствията в границите на поземлените имоти в 

контактната зона на поземлен имот с идентификатор 30079.26.44, находящ се в землището 

на с. Заветно, община Попово, съдебен район Попово. 

Трето заседание - 17.07.2020г. : на заседанието е разгледано предложение и 

прието решение за отстраняване на несъответствията в границите на поземлените имоти в 

контактната зона на поземлен имот с идентификатор 16818.502.2, находящ се в землището 

на с. Горно Козарево, община Омуртаг, съдебен район Омуртаг. 

 

 Комисия по чл.17, ал.1 т.1 от ЗОЗЗ за утвърждаване на площадки и трасета 

за проектиране и промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски 

нужди 

През 2020г. комисията е провела 2 (две) заседания в сградата на Областна 

Дирекция „Земеделие“ – Търговище, с участие на представител от Областна 

администрация. 

 Първо заседание - 09.01.2020г., разгледано предложение и прието решение, 

съгласно което се разрешава за временно ползване за срок от 10г. на 150м2 собствена 

земеделска земя III /трета/ категория за обект „Преместваем фургон за охрана“ в част от 

поземлен имот №73626.159.200 по КККР на гр. Търговище, находящ се в гр. Търговище, 

местност „Драка“.  

 Второ заседание - 12.03.2020г., разгледани предложения и приети решения, 

съгласно които се разрешава за временно ползване за срок от 10г. на собствена 

земеделска земя III /трета/ категория за обект „Разполагане на преместваем обект 

/фургон/“ в част от поземлени имоти с идентификатори по КККР: 

 ПИ 73626.159.312, находящ се в гр. Търговище, местност „Драка“, за 150м2. 

 ПИ 73626.111.6, находящ се в гр. Търговище, местност „Узун Орман“, за 100м2. 

 ПИ 73626.111.7, находящ се в гр. Търговище, местност „Узун Орман“, за 100м2. 

 ПИ 73626.91.4, находящ се в гр. Търговище, местност „Първи долап“, за 250м2. 

 

 Комисия, назначена съгласно разпоредбата на чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ за 

разглеждане преписки за поземлени имоти и приемане на актуалното им 

състояние 

 Първо заседание - 06.03.2020г.: на заседанието е проверено наличието или 

отсъствието на обстоятелство по несъответствие на приетия парцеларен план (ПП) на 
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стопански двор – 1 с. Паламарца, община Попово и прие решение - актуален статут на 

поземлени имоти, с идентификатори 5513.181.8 и 5513.181.16 по КК и КР на с. Паламарца, 

идентични съответно с имоти №8 и №16 от квартал 10 по ПП на стопанския двор, като 

свободни и негодни за земеделско ползване в обхвата на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 

 Второ заседание - 31.03.2020г.: на заседанието е проверено наличието или 

отсъствието на обстоятелство по несъответствие на приетите парцеларни планове на 

стопански дворове, включващи поземлени имоти с идентификатори: 37811.37.17 по КК и 

КР, находящ се в с. Козма Презвитер; 22719.67.2.37.17 по КК и КР, находящ се в с. Долно 

Новково; 39596.276.2 и 39596.276.20 по КК и КР, находящи се в с. Красноселци, община 

Омуртаг и прие решение - приема актуалния статут на поземлени имоти като свободни и 

негодни за земеделско ползване в обхвата на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 

 Трето заседание - 21.05.2020г. (14.00ч.): на заседанието е проверено 

наличието или отсъствието на обстоятелство по несъответствие на приетите парцеларни 

планове на стопански двор с. Кошничари, община Търговище, включващ поземлени имоти с 

идентификатори 39195.56.9, 39195.56.13 и 39195.56.14 по КК и КР на селото, за които 

прие решение - актуален статут на поземлените имоти като „стопански двор – пасище“ в 

обхвата на §12а, ПЗР на ЗСПЗЗ.  

 Четвърто заседание - 21.05.2020г. (14.30ч.): на заседанието е проверено 

наличието или отсъствието на обстоятелство по несъответствие на приетия ПП на 

стопански двор гр. Търговище, кв. Бряг и прие решение - актуалния статут на поземлен 

имот, с идентификатор 73626.521.9 по КК и КР на селото, идентичен с парцел №9 по ПП на 

Горен стопанския двор на кв. Бряг като негоден за земеделско ползване в обхвата на 

чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 

 Пето заседание - 26.08.2020г.: на заседанието е проверено наличието или 

отсъствието на обстоятелство по несъответствие на приетия парцеларен план (ПП) на 

стопански двор – 1 с. Паламарца, община Попово и прие решение - актуалния статут на 

поземлен имот, с идентификатор 55213.181.27 по КК и КР на с. Паламарца, идентичен с 

имот №27 от квартал 10 по ПП на стопанския двор, като „стопански двор – пасище с 

храсти“ в обхвата на §12а, ПЗР на ЗСПЗЗ. 

 Шесто заседание - 15.09.2020г.: на заседанието е проверено наличието или 

отсъствието на обстоятелство по несъответствие на приетия парцеларен план (ПП) на 

стопански двор с. Могилец, община Омуртаг и прие решение - актуалния статут на 

поземлени имоти, с идентификатори 48790.49.9 и 48790.49.10 по КК и КР на селото, като 

свободни и негодни за земеделско ползване в обхвата на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 

 

 

 Областен координационен щаб за борба с  Covid-19 

Във връзка с усложняващата се пандемична обстановка и получени указания на 

25.02.2020 г. от генерал-майор Венцислав Мутафчийски – Председател на Националния 

оперативен щаб за борба с пандемията от Ковид-19, бе сформиран   Областен 
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координационен щаб под ръководството на Областния управител.  През 2020 г. Областния 

координационен щаб за борба с Ковид-19 има проведени 18 заседания. 

1. Първото заседание е проведено на 27.02.2020 г. целта на срещата е била да  

се създаде координация и всеки да знае как да реагира в случай на нужда, предвид 

обстановката свързана с COVID-19. РЗИ докладваха разпоредбите и препоръките за 

действия, които Министерството на здравеопазването са разпоредили, в контекста на 

конкретната епидемиологична обстановка. 

2. Следващото заседание е проведено на 05.03.2020г., целта на срещата е 

всички с общи усилия да разяснят опасността от инфекцията, като достигне информацията  

до максимален брой граждани, и да се създаде  координация между институциите на 

областно ниво. 

3. Заседанието на 08.03.2020г., е  свързано с цел координиране, организиране 

на действията на компетентните държавни органи, във връзка с обявената от СЗО спешност 

за общественото здраве от международно значение по отношение заболяването COVID-19. 

4. Заседанието на 13.03.2020г., е  във връзка с приетото  решение на Народното 

събрание за обявяване на извънредно положение в цялата страна. 

5. Следващото заседание на 16.03.2020г., целта е да се обсъдят мерките за 

противодействие навлизането на коронавирус инфекцията на местно равнище, както и 

готовността на структурите за адекватното им прилагане. 

6. Заседанието на 19.03.2020г., целта е да се координират мерките на всички 

ангажирани институции за недопускане навлизането на Kовид-19 инфекция. 

7. Заседание на 30.03.2020г. Целта на среща е да запознаването с новите мерки 

в заповедта на министър Кирил Ананиев, с която се определят съответните структури в 

болничните заведения, които да извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-

19, както и готовността на лечебните заведения в област Търговище. 

8. Заседание на 21.04.2020 г., повод за заседанието са възникнали проблеми и 

липсата на координация между болничните заведения на територията на областта. 

Забелязва се тенденция болниците в Попово и Омуртаг да не спазват алгоритъма за прием 

на пациенти, като пренасочват пациенти към отделенията на МБАЛ - Търговище. 

9. Заседание на 09.05.2020г., повод за срещата бе първият регистриран случай 

на заразен с COVID-19 от област Търговище. 

10.  Заседание на 12.06.2020г.,  набелязване на  конкретни мерки и действия за 

недопускане разпространението на заразата в област Търговище. 

11. Заседанието на 09.07.2020г., връзка с разпореждане на министър-

председателя на Р България г-н Бойко Борисов и новата заповед на министъра на 

здравеопазването г-н Кирил Ананиев, с които се въвеждат нови временни 

противоепидемични мерки на територията на страната, считано от 10.07.2020 г. 

12. Заседание на 17.07.2020г.,  то бе организирано, по повод работната среща 

между областния управител на област Търговище г-н Митко Стайков, контролните органи 

за противодействие заболеваемостта от COVID-19, ресторантьори и представители на 

питейни и развлекателни заведения в региона, която се проведе на 14.07.2020 г. 
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13. Заседание на 10.08.2020г., беше свързано със запазване  тенденцията за 

намаляване броя на карантинираните лица и общият брой на поставените под карантина 

жители на област Търговище от въвеждане на извънредното положение в страната, считано 

от 13.03.2020 г. 

14. Заседание на 04.09.2020г., целта - приемане на план за действие при 

възникване на епидемичен взрив от COVID-19 в социални и интегрирани здравно-социални 

центрове за резидентна грижа в област Търговище, както и мерки, гарантиращи живота и 

здравето на всички участници в изборния процес при частичните избори, които ще се 

проведат на 27.09.2020 г. 

15. Заседание на 14.09.2020г., целта- повишаващият се брой на заразените с 

коронавирус жители на област Търговище, почти запълнения капацитет в Инфекциозно 

отделение на МБАЛ Търговище и настъпващият първият учебен ден на 15.09.2020 г. 

16. Заседание на 05.10.2020г., целта- притеснителното повишаване на броя 

заразените с коронавирус и големият брой хоспитализирани с COVID-19 жители на област 

Търговище. 

17. Заседание на 23.10.2020г., акцентът на заседанието е да се вземат 

допълнителни противоепидемични мерки. Членовете на Областния координационен щаб 

гласуваха и с пълно мнозинство подкрепиха общо 5 (пет) решения, с цел опазване живота 

и здравето на жителите на областта. 

18.  Заседание на 11.11.2020г.,  целта на онлайн заседанието ,състоянието на 

епидемичната обстановка в област Търговище във връзка с COVID-19, с акцент върху 

динамично променящия се брой на отсъстващи ученици и педагогически специалисти в 

учебните заведения на територията на областта. По време на заседанието бяха 

представени конкретни проекторешения, с които да се въздейства за ограничаване 

разпространението на коронавирусната инфекция сред жителите на областта. 

 

РАБОТНИ ГРУПИ 

 Работна група за повишаване на удовлетвореността на потребителите 

на административни услуги на ОА-Търговище и повишаване на качеството на 

административното обслужване в Областна администрация –Търговище, 

създадена със Заповед № 166/18.05.2020г на Областният управител на Област 

Търговище 

Създадена е на основание чл.27 от УПОА, във връзка с Наредба за 

административното обслужване, Методология за измерване и управление на 

удовлетвореността на потребителите и Ръководство за разработване на Харта на клиента, 

одобрени от МС и  с оглед повишаване на удовлетвореността на потребителите на 

административни услуги на ОА-Търговище и повишаване на качеството на 

административното обслужване в Областна администрация –Търговище. 

През 2020г работната група е провела 6 заседания  

На първото заседание, съгласно протокол № 1 / 04.06.2020г, работната група  

е приела следните решения:  
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Решение № 1-Работната група е приела методите за обратна връзка с 

потребителите приложими в Областна администрация -Търговище,съгласно чл. чл. 24 от 

Наредбата за административното обслужване (НАО)  

Решение № 2:Да се разработи и предложи на Областният управител за 

утвърждаване „Методология за измерване и управление на удовлетвореността на 

потребителите на Областна администрация Търговище“, която да стане част от 

вътрешните правила на администрацията. 

На второто заседание, съгласно протокол № 2 / 24.06.2020г, работната група  

е приела следните решения:  

 Решение № 3:Работната група е разгледала и предложила проекта на 

новосъздадените  „Вътрешни правила за организацията на административното 

обслужване в Областна администрация-Област Търговище“, с приложенията към 

него за одобряване от Главния секретар на ОА-Търговище.  

 Решение № 4: Да се актуализира списъка на административните услуги, 

предлагани от Областна администрация-Област Търговище, като се приведе в съответствие 

с разработените нови вътрешни правила. 

 Решение № 5: Одобрила е проектите на анкети за 2020г, изготвени с цел 

извършване на анкетни проучвания от  Областна администрация – Търговище, във връзка с 

новоприетата „Методология за измерване и управление на удовлетвореността на 

потребителите на Областна администрация -Търговище. 

На третото заседание, съгласно протокол № 3 / 09.07.2020г, работната група  е 

приела следните решения:  

Решение № 6: Работната група е одобрила проекта на Общи стандарти за 

качество на административното обслужване в Областна администрация-

Търговище, и предлага да се утвърдят от Областният управител на Област Търговище 

Решение № 7:Одобрила е проекта на Препоръчителните стандарти за 

качество на административното обслужване в Областна администрация-

Търговище и  ги е предложила  за утвърждаване на Областният управител на Област 

Търговище. 

Решение № 8:Одобрила е проекта на Харта на клиента на Областна 

администрация –Търговище и го е предложила  за утвърждаване на Областният 

управител на Област Търговище. 

 

На четвъртото заседание, съгласно протокол № 4/ 16.07.2020г, работната група  

е приела следните решения:  

Решение № 9: одобрила е изготвения Анализ на резултатите от встъпителното 

Анкетното проучване по утвърден образец на следната целева група служители в Областна 

администрация–Търговище имащи отношение, към административното обслужване, като     

направения анализ и препоръки към него  са били обявени на служителите на ОА-

Търговище, както и са били предоставени на Главния секретар на Областна администрация 

за създаване на организация по изпълнението им. 
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На петото заседание, съгласно протокол № 5/ 30.09.2020г, работната група  е 

приела следните решения:  

Решение № 10: Одобрила е изготвения Анализ на резултатите от периодичното 

Анкетното проучване по утвърден Образец 1 сайт-за м.юли-м.август 2020г, имащо 

отношение, към административното обслужване на следната целева група-потребители на 

сайта на Областна администрация –Област Търговище, имащи отношение, към 

административното обслужване,  като направения анализ и препоръките към него са 

обявени на служителите на ОА-Търговище и са предоставени на Главния секретар на 

Областна администрация за създаване на организация по изпълнението им. 

Решение №11: Одобрила е изготвения Анализ на резултатите от периодичното 

Анкетното проучване по утвърден Образец 1- ЦАО  за месеците юли и м.август 2020г на 

следната целева група лица посетители на Центъра за административно обслужване на 

Областна администрация-Търговище,  като направения анализ и препоръките към него са 

обявени на служителите на ОА-Търговище и са предоставени на Главния секретар на 

Областна администрация за създаване на организация по изпълнението им. 

На шестото заседание, съгласно протокол № 6/ 12.11.2020г, работната група  е 

приела следните решения:  

Решение №12: Одобрила е изготвения Анализ на резултатите от периодичното 

Анкетното проучване по утвърден Образец 1 сайт-за м.септември-м.октомври 2020г, имащо 

отношение, към административното обслужване на следната целева група-потребители на 

сайта на Областна администрация –Област Търговище, имащи отношение, към 

административното обслужване   като направения анализ и препоръките към него са 

обявени на служителите на ОА-Търговище и са предоставени на Главния секретар на 

Областна администрация за създаване на организация по изпълнението им. 

Решение № 13: Одобрила е изготвения Анализ на резултатите от периодичното 

Анкетното проучване по утвърден Образец 1- ЦАО  за месеците септември и м.октомври 

2020г на следната целева група лица посетители на Центъра за административно 

обслужване на Областна администрация-Търговище,  като направения анализ и 

препоръките към него са обявени на служителите на ОА-Търговище и са предоставени на 

Главния секретар на Областна администрация за създаване на организация по 

изпълнението им. 

 

 

 Областна координационна група за учене през целия живот 

На 8 юли 2020 г., се проведе заседание на Областния координационна група за 

учене през целия живот /ОКГ за УЦЖ/, създадена със Заповед №358/09.09.2019г. на 

областния управител. 

На заседанието присъстваха и г-жа Валентина Дейкова - национален координатор за 

учене на възрастни в България, г-н Жулиян Гочев - държавен експерт в отдел „Учене през 

целия живот“ – МОН.   
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На заседанието бяха разисквани европейските и националните цели и приоритети в 

политиките за учене на възрастни за новия период на програмиране 2020-2025 г.  

 В края на 2020 г. се състоя уебинар за членовете на Националната мрежа за учене 

на възрастни. На уебинара беше представена информация за постигнатите резултати, 

свързани с националните приоритети, определени в изпълнение на Европейската програма 

за учене на възрастни през 2020 г. 

 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 № 275/19.07.2019 г. на Областния управител на област Търговище е 

актуализирана Постоянната работна група за изпълнение на дейности и задачи, свързани с 

правомощията на Областния управител, регламентирани в чл.58 от ЗЗБ и чл.13, ал.4, 

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

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет 

(ПОДМКВПМС). 

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 2020 г. бяха проверени общо 669 решения на общинските 

съвети.  

По 5 протокола бяха отчетени като незаконосъобразни 6 решения. Същите бяха 

върнати от Областния управител на област Търговище като незаконосъобразни, съответно 

по две на ОбС – Търговище, ОбС – Попово и на ОбС – Антоново. Четири от върнатите 

решения бяха преразгледани от съответните общински съвети. Други две бяха оспорени 

пред АС – гр. Търговище.  

ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ 

БРОЙ ВЪРНАТИ КАТО 

НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ 

РЕШЕНИЯ 

БРОЙ 

ПРЕРАЗГЛЕДАНИ 

РЕШЕНИЯ ОТ ОбС 

БРОЙ ОСПОРЕНИ 

РЕШЕНИЯ ПРЕД 

АС - ТЪРГОВИЩЕ 

ТЪРГОВИЩЕ 1 1 1 

ПОПОВО 2 2 0 

ОМУРТАГ 0 0 0 

АНТОНОВО 2 1 1 

ОПАКА 0 0 0 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРИТОРИАЛНИ ПРОМЕНИ И ИНДИВИДУАЛНИ 

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

 

Административно-териториални промени 
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През отчетния период няма образувани преписки за извършване на административно – 

териториални промени. 

Издадени индивидуални административни актове  по ЗУТ 

На основание чл.124 а, ал.3 и ал. 7 във връзка с чл. 124 б, ал. 1  от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ) бе издадена Заповед №436 / 23.11.2020 г.  на Областния 

управител, с която се разрешава на община Омуртаг да възложи изработване на проект за 

ПУП -парцеларен план (план за елементи на техническата инфраструктура извън границите 

на урбанизираните територии) за обект:" Реконструкция на част от водопровода от ВС 

"Кипилово" в участъка от границата между област Търговище и област Сливен (шахта, 

отток 44) до НВ "Омуртаг" с териториален обхват: землищата на град Омуртаг, с. 

Великденче, с. Царевци, с. Илийно, с. Птичево от община Омуртаг и землищата на с. 

Милино, с. Свирчево, с. Равно поле от община Антоново, област Търговище. 

 

ОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ 

 

Управление на имоти – държавна собственост 

Областният управител на Област с административен център–Търговище в началото 

на 2020 г. е управлявал общо 16 (шестнадесет) държавни имоти, от които 14 

(четиринадесет) имоти – частна и 2 (два) имота/части от имоти –публична 

държавна собственост. 

 Имотите- частна държавна собственост на територията на Общините 

Търговище и Омуртаг са разпределени, както следва: 

● В Община Търговище – 14 (четиринадесет) имота към 01.01.2020г. /Приложение 

№1 – списък с имоти – частна държавна собственост в управление на Областен управител 

към 01.01.2020г./ 

●  В гр. Омуртаг – 1 (един) имот.   

● В Общините Попово, Антоново и Опака – няма имоти в управление на Областен 

управител на област Търговище.     

 Имотите или части от имотите- публична държавна собственост са 2 

(два), намиращи се в гр. Търговище и представляващи административни сгради. 

● Обособена част от сграда, намираща се в гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа” №2 

– използва се за административни нужди на Областна администрация – Търговище, както и 

самостоятелни обекти, които са свободни и са в добро състояние и могат да се използват за 

административни нужди на Областна администрация. 

● Самостоятелни обекти от сграда, намираща се в гр. Търговище, бул. "Митрополит 

Андрей” №51 – представляващи: 

- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73626.506.486.1.14, намиращ се на 

пети етаж - може да бъде предоставен при нужда по искане на организации на бюджетна 

издръжка по реда на чл.15, ал.2 от Закона за държавната собственост; 
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- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73626.506.486.1.6 на пети етаж - 

може да бъде предоставен при нужда по искане на организации на бюджетна издръжка по 

реда на чл. 15, ал. 2 от Закона за държавната собственост. 

През месец декември 2020 г. във всички имоти – държавна собственост, включени в 

баланса на Областна администрация – свободни, предоставени за управление на общини, 

предоставени за ползване и под наем бяха извършени проверки, във връзка с използването 

им по предназначение, поддържането на тяхното физическо състояние и спазване на 

клаузите по сключените договори. Огледите на държавните имоти/части от имоти бяха 

извършени от комисия, която е съставила 27 бр. (двадесет и седем) констативни 

протоколи, от които в: Община Търговище – 18 бр.,  Община Омуртаг – 5 бр., Община 

Попово – 2 бр., Община Антоново – 2 бр. След приключването на проверките в имотите, 

комисията е съставила обобщен протокол във връзка с установеното физическо състояние, 

нуждата от ремонти и бъдещото им ползване. Общото заключение на комисията е, че 

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

лица и по-голяма част от тях се поддържат в добро физическо състояние, като за 

имотите, които са в по-лошо физическо състояние са направени предложения за 

предприемане на мерки.  

През месец декември 2020 г. се извърши проверка на имоти–прехвърлени в 

собственост на общини и предоставени за ползване, на основание чл. 54, ал. 6 и                      

чл. 56, ал. 5 от Закона за държавната собственост, като задачата на назначената комисия 

да осъществи контрол за изпълнението на забраните по чл. 54, ал. 3 и                    чл. 56, 

ал. 2 от ЗДС, както и да установи на място реалното физическо състояние на обектите. В 

тази връзка са съставени общо 15 (петнадесет) броя протоколи, от които в: Община 

Търговище – 6 бр., Община Попово – 4 бр. Община Антоново – 3 бр. Съставен е един 

протокол в гр. Омуртаг за имот предоставен за ползване за нуждите на НЧ „Отец Паисий-

1870”- гр. Омуртаг. Съставен е един протокол за имот, находящ се в с. Крепча, общ. Опака, 

местност „Под  пещерите“ за изграждането на обект: „Укрепване на скален венец над с. 

Крепча”, който е реализиран.  

С писмо с изх. №ДС-03-16-75/22.12.2020г. са изпратени годишните доклади до 

Министерския съвет, във връзка с чл.54, ал.6 и чл.56, ал.5 от Закона за държавната 

собственост. 

Придобиване и разпореждане с имоти – държавна собственост 

 

 Имоти–публична държавна собственост , отнемане / предоставяне за 

управление: 

● С Решение №22/17.01.2020 г. на Министерския съвет отнето правото на 

управление върху имот–публична държавна собственост в управление Регионална здравна 

инспекция – Търговище, находящ се в  област Търговище, община Омуртаг, гр. Омуртаг, ул. 

„Климент Охридски”, представляващ: едноетажна сграда с идентификатор 

53535.501.1583.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на населеното място, 

подробно описана в Акт за публична държавна собственост №4758 от 08.02.2019 г. 
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● Образувана преписка с изх. №ДС-03-02-7-11/31.08.2020 г., относно промяна на 

статута на недвижим имот – публична държавна собственост,  описан в Акт за публична 

държавна собственост №2799/20.03.2002 г., представляващ терен с площ: основна част-

1 190 кв. м, от други имоти-50 кв. м, към други имоти-50 кв. м, от имота за улица – 117 кв. 

м  и застроените в него: едноетажна масивна сграда, с площ 120 кв. м (кантон) и 

едноетажна полумасивна сграда, с площ 65 кв. м, находящ се в област Търговище, община 

Антоново, с. Длъжка поляна, кв. 9, поземлен имот VII-40, в частна държавна собственост, 

по реда на чл. 6, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 5, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за държавната собственост, отнемане по реда на чл. 17, ал.1 от ЗДС 

правото на управление от Агенция „Пътна инфраструктура”-Областно пътно управление–

Търговище и на основание чл. 54, ал. 1 от ЗДС прехвърляне в собственост на имота в 

ползва на община Антоново.  

С писмо с вх. №ДС-03-02-7-17/30.10.2020 г., преписката е поставена за ново 

разглеждане, когато бъде изправена в частта с площта на имота, при която има явно 

несъответствие между акт за държавна собственост и предоставената служебно скица от 

община Антоново. От страна на община Антоново, следва да се предостави мотивирано 

искане от кмета на общината, относно конкретните дейности, които ще се осъществят с 

имота и финансова обосновка, от която да е видно, че след безвъзмездното прехвърляне 

правото на собственост върху имота, ще са/няма да са нужни допълнителни средства от 

държавния бюджет за стопанисване, както и за допълнителни разходи/трансфери/други 

плащания. 

● С Решение №798 / 05.11.2020 г. на Министерския съвет е предоставена 

безвъзмездно за управление на община Опака, област Търговище, за срок от 10 години 

археологическа недвижима културна ценност "Средновековен скален манастир", с 

категория "национално значение", намираща се в област Търговище, община Опака, село 

Крепча, местността "Под пещерите", разположена върху част от поземлен имот–публична 

държавна собственост, с идентификатор 39671.28.3 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на землището на населеното място, описан подробно в Акт за 

публична държавна собственост №4835 от 17.07.2020г. 

 Имоти–частна държавна собственост, отнемане / предоставяне за 

управление: 

● С Решение №23/17.01.2020 г. на Министерския съвет, отнето правото на 

управление върху част от имот–публична държавна собственост в управление на 

Националния статистически институт, находящ се в област Търговище,                   община 

Търговище, гр. Търговище, бул. „Митрополит Андрей“ №51, представляващ: самостоятелен 

обект в сграда с идентификатор 73626.506.486.1.9, със застроена площ от 392.30 кв. м – 

целият осми етаж в осеметажна сграда с идентификатор 73626.506.486.1,по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Търговище, подробно описана в Акт за публична 

държавна собственост №4544  от 02.07.2014 г. Горецитираният имот е обявен за имот – 

частна държавна собственост със същото Решение, като е съставен Акт за частна държавна 
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собственост с №4818 от 10.04.2020 г., утвърден от Областния управител на област 

Търговище. 

● С Решение №636/08.09.2020 г. на Министерския съвет, отнето правото на 

управление върху имот–публична държавна собственост в управление на Агенция „Пътна 

инфраструктура”, за нуждите на Областно пътно управление–Търговище, находящ се в 

област Търговище, община Попово, с. Паламарца, представляващ, както следва: 

- сграда с идентификатор №55213.171.8.1 – едноетажна полумасивна сграда със 

ЗП 483 кв. м, със смесено предназначение (опорен пункт, снегоринна база), построена 

1954 г.; 

- сграда с идентификатор №55213.171.8.2 – едноетажна полумасивна сграда със 

ЗП 26 кв. м, със смесено предназначение (опорен пункт, снегоринна база), построена 1954 

г.; 

- сграда с идентификатор №55213.171.8.3 – едноетажна масивна сграда със ЗП  32 

кв. м, хангар, депо, гараж (компресорно), построена 1984 г. 

Сградите са изградени в поземлен имот с идентификатор №55213.171.8, собственост 

на МЗХГ-НУГ, находящ се в област Търговище, община Попово,  с. Паламарца, местност 

„Калакоч” – горска територия, отдел/подотдел-42/5, подробно описани в Акт за публична 

държавна собственост №4790 от 21.05.2019 г.  

Със същото решение гореописаните сгради са обявени от публична държавна 

собственост в частна държавна собственост, за които е издаден Акт за държавна 

собственост №4845 от 26.11.2020 г., на основание чл.74, ал.3 от ЗДС. 

● На основание Заповед №ДС-03-01-99/31.08.2020 г. на Областен управител на 

област Търговище се отнема, поради отпаднала нужда от Агенция „Пътна инфраструктура” 

– Областно пътно управление-Търговище, правото на управление върху недвижим имот – 

частна държавна собственост, находящ се в област Търговище, община Антоново, с. 

Длъжка поляна, кв.9, част от поземлен имот                    №40, за който е отреден УПИ VIII-

40 по действащия регулационен план на населеното място, представляващ: терен с площ: 

-основна част-242 кв. м; 

-от други имоти-249 кв. м; 

-към други имоти-66 кв. м; 

-от имота за улица-117 кв. м,  

подробно описан в Акт за частна държавна собственост №2801 от 23.04.2002 г. 

● На основание Заповед №ДС-03-01-100/31.08.2020 г. на Областен управител на 

област Търговище се отнема, поради отпаднала нужда от Агенция „Пътна инфраструктура” 

– Областно пътно управление-Търговище, правото на управление върху недвижим имот – 

частна държавна собственост, находящ се в област Търговище, община Антоново,                       

с. Таймище, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 72062.6.34, с площ 7 316 кв. 

м, с трайно предназначение на територията: територия за транспорт и начин на трайно 

ползване: за ремонт и поддържане на транспортни средства, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на землището на населеното място, подробно описан в Акт за 

частна държавна собственост №4696 от 28.05.2018 г. 
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За двата горецитирани имота, находящи се на територията на община 

Антоново, има изявено желание от страна на кмета на общината, за предприемане 

на действия по реда на чл.54, ал. 1 от Закона за държавната собственост. 

● На основание Заповед №ДС-03-01-101/31.08.2020 г. на Областен управител на 

област Търговище се отнема, поради отпаднала нужда от Агенция „Пътна инфраструктура” 

– Областно пътно управление-Търговище, правото на управление върху недвижим имот – 

частна държавна собственост, находящ се в област Търговище, община Попово,                          

с. Паламарца, местност „Под кантона” представляващ: Поземлен имот с идентификатор 

55213.147.351, с площ 8 926 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска и 

начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на землището на населеното място, подробно описан в Акт 

за частна държавна собственост №4699 от 31.05.2018 г. 

 Разпореждане с имоти в управление на Областен управител на област 

Търговище и на други институции на бюджетна издръжка: 

 ● С писмо с изх. №ДС-03-16-6-3 от 25.02.2020 г. е изпратена актуална информация 

и документи, свързани с продажбата на недвижими имоти–частна държавна собственост, с 

данъчна оценка над 10 000 лв., в управление на Областен управител на област Търговище, 

до Агенция за публичните предприятия и контрол.  

- Към 31.12.2020 г. няма извършени разпореждания с имоти с данъчна оценка над 

10 000 лв., по реда на чл. 44, ал.1 от Закона за държавната собственост. 

- Към 31.12.2020 г. няма извършени разпореждания с имоти с данъчна оценка до 

10 000 лв., по реда на чл. 44, ал.2 от Закона за държавната собственост. 

● На основание Заповед №ДС-03-01-11/24.01.2020 г. на Областен управител на 

област Търговище, във връзка чл. 43, ал.4 от Закона за държавната собственост, чл.59, ал. 

1 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост е определен 

купувач в лицето на „ТЕРЕСТРА – БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София, на недвижими имоти – 

частна държавна собственост (в управление на Министерство на земеделието, храните и 

горите, „Североизточно държавно предприятие”–Шумен, ДЛС „Черни лом”), находящи се в 

област Търговище, община Попово, с. Еленово, представляващ, както следва: 

- сграда с идентификатор 44286.56.27.1, със застроена площ 370 кв. м, описана 

подробно в АЧДС №4764/28.02.2019 г.; 

- сграда с идентификатор 27259.112.10.1, със застроена площ 154 кв. м, описана 

подробно в АЧДС №4765/28.02.2019 г.; 

- сграда с идентификатор 27259.112.10.2, със застроена площ 343 кв. м, описана 

подробно в АЧДС №4765/28.02.2019 г.; 

- сграда с идентификатор 27259.112.14.1, със застроена площ 49 кв. м, описана 

подробно в АЧДС №4768/28.02.2019 г.; 

- сграда с идентификатор 27259.112.13.1, със застроена площ 33 кв. м, описана 

подробно в АЧДС №4767/28.02.2019 г.  

Поземлените имоти върху, които са построени сградите не са предмет на 

разпореждане. 
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Към 31.12.2020 г. в управление на Областен управител на Област с 

административен център Търговище са общо 23 (двадесет и три) държавни имоти, 

от които 19 (деветнадесет) имоти–частна /Приложение №2 – списък с имоти–частна 

държавна собственост в управление на Областен управител към 31.12.2020г./ и 4 

(четири) имота/части от имоти–публична държавна собственост. 

Актуване на имоти – държавна собственост 

В изпълнение на изискването на чл.75 от ЗДС, се поддържат главен регистър за 

държавната собственост, спомагателен регистър за публична държавна собственост и 

спомагателен регистър за частна държавна собственост по образец, утвърден от Министъра 

на регионалното развитие и благоустройството. 

● Общ брой съставени актове за държавна собственост – 32 (тридесет и два), от 

които 28 (двадесет и осем) - частна държавна собственост и 4 (четири) – публична 

държавна собственост. 

● Общ брой на отбелязване на действия по управление в  съставените актове за 

държавна собственост – 9 (девет). 

● Отразени промени по обстоятелствата върху съставени актове за държавна 

собственост – 4 (четири). 

Отписване на имоти  – държавна собственост 

От актовите книги за имотите държавна собственост са отписани 224 (двеста 

двадесет и четири) имота, от които в полза на физически и юридически лица 84 

(осемдесет и четири) имоти и на общини 140 (сто и четиридесет) имоти. 

Издаване на удостоверения за наличие или липса на акт за държавна 

собственост 

След проверка в актовите книги за имотите държавна собственост  са издадени 752 

(седемстотин петдесет и два) броя удостоверения за наличие или липса на акт за 

държавна собственост, както и 2 (два) броя удостоверения, че имота е отписан от 

актовите книги на имотите–държавна собственост. 

Други дейности по опазване и защита на държавната собственост 

Във връзка с изпълнението на задълженията на Областния управител по прилагане на 

Закона за държавната собственост (ЗДС) и Правилника за прилагане на Закона за 

държавната собственост (ППЗДС) през отчетния период са извършени редица дейности в 

защита на държавната собственост и опазване и на обществения интерес на територията на 

област Търговище. 

В изпълнение на Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, са 

издадени 12 (дванадесет) броя удостоверения за наличие или липса на претенции за 

възстановяване на собствеността. 

През 2020 г. са направени  50 ( петдесет ) броя справки по регистри.  

Проверени актове за общинска собственост във връзка с осъществяване на 

административен контрол по издаване на АОС – 1 494  (хиляда четиристотин 

деветдесет и четири) броя, съответно Община Търговище – 584 (петстотин осемдесет 

и четири) броя, община Попово – 448 (четиристотин четиридесет и осем) броя, 
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Община Омуртаг – 357 (триста петдесет и седем) броя,                      Община Антоново 

– 39 (тридесет и девет) броя и община Опака – 66 (шестдесет и шест) броя. 

В Дирекция АКРРДС се ползват два електронни продукта - Система за обслужване на 

документите за Публична/частна държавна собственост и Регистър, в който са попълнени 

данните от всички актове за държавна собственост по актови книги. В двата електронни 

регистъра се отразяват всички промени, касаещи, имотите държавна собственост - 

актуване, отписване, промяна в обстоятелствата или отразяване на действия по 

управление във вече съставени актове за държавна собственост.  

По заявления на физически или юридически лица, и държавни институции са 

подадени 15 (петнадесет) заверени копия на документи, съхранявани в архива на 

дирекция АКРРДС.  

Изготвяне на писма, заявления за вписване, становища, протоколи, справки по 

регистри и др. по постъпили в Областна администрация - Търговище искания от 

министерства, държавни или общински институции или заявления от други физически или 

юридически лица. 

За всички постъпили или образувани в Дирекция АКРРДС преписки са 

окомплектовани досиета, които след обработването им са архивирани.  

При спазване на изискванията на Закона за Националния архивен фонд, Наредбата 

за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на 

документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции и 

одобрената Номенклатура на делата на областна администрация Търговище, със срокове за 

съхраняване, бе унищожена и останалата част от документите/преписките (започната 

процедура през 2013 г.), за които срокът за съхранение е изтекъл. Към 31.12.2020 г. 

остават за съхранение документи/преписки с валидни срокове. 

 На гражданите и юридическите лица, направление държавна собственост, предлага 

12 (дванадесет) вида административни услуги, за които са изработени типови образци на 

заявления. 

 

 

 

 

 

Приложение №1  

СПИСЪК 

на имотите - частна държавна собственост в управление на Областен управител 

към 01.01.2020г. 

 

1. Гараж на ул. „Стефан Караджа” №2; 

2. Гараж на ул. „Стефан Караджа” №2; 

3. Гараж на ул. „Стефан Караджа” №2; 

4. Гараж на ул. „Стефан Караджа” №2; 
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5. Апартамент № 33, етаж 6, вх. А, гр. Търговище, ул. ”Трапезица” №54; 

6. Апартамент № 26, етаж 5, вх. А, гр. Търговище, ул. ”Трапезица” №54; 

7. Апартамент № 55 етаж 8, вх. А, гр. Търговище, ул. „Петлешков” №2; 

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

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

язовира/; 

10.  Терен в промишлена зона, заедно с построените в него сгради, находящ се в 

землището на  гр. Търговище /до Енергия/; 

11. Поземлен имот с идентификатор 15319.5.195, находящ се в с. Голямо Соколово, 

община Търговище; 

12. Поземлен имот с идентификатор 53535.501.20 гр. Омуртаг /ХВК/ (прилежащ терен 

към сгради, собственост на „СП-Първи май” ЕООД - гр. Омуртаг); 

13. Терен в с. Момино, община Търговище и построените в него сгради (Обект за 

нуждите на ОМП /класифицирана информация/); 

14.  Терен в с. Подгорица, община Търговище и построената сграда (Обект за нуждите 

на ОМП /класифицирана информация/). 

 

Приложение №2 

СПИСЪК 

на имотите - частна държавна собственост в управление на Областен управител 

към 31.12.2020г. 

 

1.Гараж на ул. „Стефан Караджа” №2; 

2.Гараж на ул. „Стефан Караджа” №2; 

3.Гараж на ул. „Стефан Караджа” №2; 

4.Гараж на ул. „Стефан Караджа” №2; 

5.Апартамент № 33, етаж 6, вх. А, гр. Търговище, ул. ”Трапезица” №54; 

6.Апартамент № 26, етаж 5, вх. А, гр. Търговище, ул. ”Трапезица” №54; 

7.Апартамент № 55 етаж 8, вх. А, гр. Търговище, ул. „Петлешков” №2; 

     8.Самостоятелен обект с идентификатор 73626.506.486.1.9, гр. Търговище,                       

бул. "Митрополит Андрей" № 51, ет.8; 

     9.Част от поземлен имот №40, за който е отреден УПИ VIII-40, кв.9, с. Длъжка поляна, 

Община Антоново; 

10.Поземлен имот с идентификатор 72062.6.34, с. Таймище, община Антоново; 

11.Поземлен имот с идентификатор 55213.147.351, с. Паламарца, община Попово, местност 

„Под кантона” 

12.Три сгради построение в поземлен имот с идентификатор 55213.171.8, с. Паламарца, 

община Попово, местност „Калакоч”; 

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

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

язовира/; 
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15.Терен в промишлена зона, заедно с построените в него сгради, находящ се в землището 

на  гр. Търговище /до Енергия/; 

16.Поземлен имот с идентификатор 15319.5.195, находящ се в с. Голямо Соколово, община 

Търговище; 

17.Поземлен имот с идентификатор  53535.501.20 гр. Омуртаг /ХВК/ (прилежащ терен към 

сгради, собственост на „СП-Първи май” ЕООД - гр. Омуртаг); 

18.Терен в с. Момино, община Търговище и построените в него сгради (Обект за нуждите 

на ОМП /класифицирана информация/); 

19.Терен в с. Подгорица, община Търговище и построената сграда (Обект за нуждите на 

ОМП /класифицирана информация/. 

 

ПРОЗРАЧНОСТ И ОТКРИТОСТ 

През 2020 г., на интернет страницата на Областна администрация Търговище са 

публикувани прессъобщения и новини, отразяващи дейността на Областния управител и 

администрацията. Областния управител и заместник областния управител проведоха 

редица приемни. Основните въпроси, по които посетителите са потърсили съдействие са 

свързани с трудово-правни отношения, социални проблеми и такива, свързани с високата 

безработица и възможностите за обучение и реализация на трудовия пазар на 

безработните лица. През 2019 година, областният управител и неговия заместник са 

приемали и изслушвали граждани и организации извън приемните си  ден. 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

Общия брой  извършени административни услуги от Областна администрация 

Търговище през 2020 г. е  1891  бр.   

Постъпили са общо 724 (седемстотин двадесет и четири) заявления за 

удостоверяване  на „апостил“ и за периода  01.01.2020г до 31.12.2020г са издадени 

общо 1125 (хиляда сто двадесет и петдесет) броя  удостоверения APOSTILLE на 

документи.  

Издадени са 752 ( седемстотин петдесет и две ) удостоверения за наличие или липса 

на акт за държавна собственост на имот и 2 (две) удостоверения за отписване на имоти от 

актовите книги и издадени 12 (дванадесет) броя удостоверения за наличие или липса на 

претенции за възстановяване на собствеността, предоставени от Областна администрация-

Търговище.  

Общият брой на регистрираните преписки през 2020 г. в Областна администрация 

Търговище е 7086,от които: 

- регистрирани входящи преписки – 4506; 

- регистрирани изходящи преписки – 2096;  

- регистрирани вътрешни преписки – 325; 

- регистрирани вътрешно изходящи преписки – 159. 

 Административното обслужване в областна администрация Търговище се 

осъществява на принципа на „Едно гише“ в Центъра за административно обслужване на 

Областна администрация-Търговище.  
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При изпълнение на служебните си задължения, всеки служител от администрацията 

носи отличителен знак със снимка и данни за имената, длъжността, администрацията и 

звеното към което принадлежи на български и английски език.  

През периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. не са постъпвали жалби  и сигнали, 

свързани с административното обслужване осъществявано от администрацията.   

В указаният от Министерски съвет срок беше отчетено състоянието на 

административното обслужване за 2020 г. в интернет базираната интегрирана 

информационна система на държавната администрация.  

Периодично през 2020 година, беше актуализирана информацията за  

предоставяните услуги съобразно административните услуги регистрирани в ИИСДА.   

 Създадена е работна група със Заповед № 166/18.05.2020г на Областният 

управител на Област Търговищес цел: повишаване на удовлетвореността на потребителите 

на административни услуги на ОА-Търговище и повишаване на качеството на 

административното обслужване в Областна администрация –Търговище в рамките на която 

са създадени нови „Вътрешни правила за организацията на административното обслужване 

в Областна администрация-Област Търговище“, „Методология за измерване и управление 

на удовлетвореността на потребителите на Областна администрация Търговище“, „Общи 

стандарти за качество на административното обслужване в Областна администрация-

Търговище“ и „Препоръчителни стандарти за качество на административното обслужване в 

Областна администрация-Търговище“. 

 Въведена е и нова система за анкетиране, чрез която се осъществява 

периодичен мониторинг на мнението на гражданите за качеството на административните 

услуги, предоставяни от администрацията, като по този начин периодично се следи и 

контролира нивото на административното обслужване, осъществявано от Областна 

администрация-Търговище. 

 През 2020 г. Областна администрация –Търговище е изготвила и новата Харта 

на клиента на Областна администрация-Търговище.  

 Областна администрация –Търговище е организирала дейността си по начин, 

който осигурява обслужване на потребителите на административни услуги на едно място в 

едно служебно помещение, лесно за намиране и достъп. При осъществяване на 

административното обслужване потребителите контактуват с администрацията чрез 

центъра за административно обслужване (ЦАО) 

 През 2020г Областна администрация –Търговище е поставила и нови 

указателни табели със логото и слогана на администрацията за местонахождението на ЦАО 

и указателни табели в ЦАО на български и английски език.  

 Областна администрация –Търговище удобен и лесен достъп за хора с 

увреждания, възрастни хора, хора с намалена подвижност и/или със затруднения в 

придвижването, родители или придружители на малки деца с детски колички до и в ЦАО, 

чрез идентифициране и премахване на всякакви пречки и прегради пред достъпността до и 

в ЦАО и/или служебните помещения, в които се осъществява административното 

обслужване. 
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УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

Понятието човешки ресурси се налага през 80-те години в световната икономика 

като основен фактор за всяка стопанска дейност. На практика това са хората в 

организацията със своята професионална квалификация и личностни качества, които 

правят възможно тя да постигне своите цели. Освен че са работна сила и средство за 

реализиране на предварително набелязани, желани крайни цели, човешките ресурси все 

повече се налагат и като ценен стратегически партньор. 

Дейността по управление на човешките ресурси  в Областна администрация – 

Търговище през 2020 година бе насочена към анализ и проектиране на длъжностите, 

планиране на човешките ресурси, подбор, обучение и оценяване на служителите, 

заплащане на труда, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, 

усъвършенстване на трудовите отношения.  

 Съгласно Приложение №25 към чл.8, ал.2 от Устройствения правилник на областните 

администрации,  основната щатна численост на персонала е 28 (двадесет и осем) щатни 

бройки, разпределени както следва: 

  областен управител - 1; 

  политически кабинет - 2 

 в т. ч.: 

 заместник областни управители - 2; 

  главен секретар - 1; 

  обща администрация: дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и 

управление на собствеността” - 8; 

  специализирана администрация: дирекция „Административен контрол, регионално 

развитие и държавна собственост” - 16 

 Към 31.12.2020г. са заети 23 щатни бройки:  

 по служебно правоотношение – 15 щ.бр.;  

 по трудово правоотношение – 6 щ.бр.,  

от които: 

  областен управител – 1 щ.бр. заета; 

  политически кабинет - 2 щ.бр., от които 1 незаета щ.бр. - заместник областен 

управител; 

  висши ръководни служители - 3 щ.бр. - един главен секретар и двама директори на 

дирекции, от които една незаета – директор на дирекция АПОФУС; 

  експертни длъжности с контролни и/или аналитични функции – 13 щ.бр. заети и 3 

щ.бр. незаети; 

  експертни длъжности със спомагателни функции - 5 щ.бр. заети; 

  технически сътрудник – 1 щ.бр. заета. 

Назначаване по служебно правоотношение в щатната численост. 

 По чл. 9, във връзка с чл.10, ал.1, при условията на чл.10д (след провеждане на 

конкурс)  и чл.12 от Закона за държавния служител – 4-ма служители. 

Изменение на служебното правоотношение в щатната численост.  
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Повишаване в длъжност чрез конкурентен подбор - чл. 82, ал.3 от Закона за 

държавния служител – 1 служител. 

Временно преместване в друга администрация 

Временно преместване в друга администрация след сключване на писмено 

споразумение за срок до 4 години – чл.81б от Закона за държавния служител – 1 служител; 

 Прекратяване на служебното правоотношение в щатната численост. 

По чл.105, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител (едностранно от държавния 

служител с подадено писмено заявление) – 2-ма служители. 

Назначаване по трудово правоотношение в щатната численост. 

По чл.67, ал.1, т.1, във връзка с чл.70 от Кодекса на труда – 8 служители. 

Прекратяване на трудовото правоотношение в щатната численост. 

По чл.327, ал.1, т.9 от Кодекса на труда (без предизвестие с постъпване на 

държавна служба) – 2-ма служители. 

По чл.325, ал.1, т.1 от Кодекса на труда (по взаимно съгласие на страните) – 1 

служител. 

По чл.71, ал.1 (прекратяване на договор със срок за изпитване в срока за 

изпитване) – 2-ма служители. 

По чл.325, ал.1, т.12 (поради определяне на длъжността за заемане от държавен 

служител) – 1 служител. 

Извънщатната численост на персонала през 2020г. 

Извънщатни бройки по ПМС №66/28.03.1996г. за кадрово осигуряване на някои 

дейности в бюджетните организации  – 2 щ.бр. заети. 

  Извънщатни бройки по ПМС №212/10.11.1993г. за организиране на денонощно 

дежурство за оповестяване при привеждане от мирно във военно положение, при стихийни 

бедствия и крупни производствени аварии – 5 щ.бр. заети. 

Областна администрация – Търговище прилага системата за оценяване, съгласно 

Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната 

администрация. Тази системата за оценяване цели обвързване на целите на служителя с 

целите на администрацията, оценяване приноса на служителя, определяне на 

възнаграждението спрямо постиженията на служителя и неговите нужди от развитие. 

 До 28.01.2021г. приключи заключителната среща за оценяване изпълнението на 

служителите в администрацията, съгласно Наредбата за условията и реда за оценяване 

изпълнението на служителите в държавната администрация за периода 01.01.2020г. - 

31.12.2020г. 

Служители заети към 31.12.2020г., които подлежат на оценяване и са получили 

окончателна годишна оценка на изпълнението на длъжността по реда на НУРОИСДА общо 

13, от тях 10 служители по служебно правоотношение и 3  служители по трудово 

правоотношение със съответните окончателни годишни оценки: 

- „изключително изпълнение“ – 1 служител; 

- „изпълнението надвишава изискванията” – 5-ма служители; 

- „изпълнението напълно отговаря на изискванията” – 7 служители. 
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Неоценени служители поради липса на действително отработени най-малко 6 месеца 

в периода на оценяване – 4 служители по служебно правоотношение и 2 служители по 

трудово правоотношение. 

 Служители, които не се оценяват по реда на НУРОИСДА – 2-ма  служители по 

трудово правоотношение. 

Няма подадени писмени възражения от оценявани, поради несъгласие с дадената им 

от оценяващия ръководител годишна оценка на изпълнението на длъжността. 

Повишени през 2020г. на база окончателни годишни оценки от периода за 

оценяване 01.01.2020г. - 31.12.2020г. в държавна служба чрез последователно 

преминаване в по-висок ранг – 1 държавен служител. 

Оценяването е извършено въз основа на: постигането на предварително 

определените цели или изпълнението на преките задължения и поставените задачи, 

приноса към постигане целите на администрацията и показаните компетентности, при 

спазване на принципите на законност и безпристрастност. 

Областна администрация – Търговище постига устойчив успех в реализацията на 

целите и задачите си чрез: 

- инвестиране в човешките ресурси с цел ангажираност и поддържане на 

конкурентни предимства; 

- поемане на съответната отговорност от висшето ръководство; 

- интегриране на стратегията по отношение на човешките ресурси със стратегията за 

дългосрочно развитие на администрацията; 

- изграждане на система от ценности, която да обединява интересите на 

ръководители и служители при постигане на целите. Това се постига чрез прилагане на 

механизми за стимулиране, чрез създаване на здравословни и безопасни условия на труд, 

създаване на възможности за повишаване на знанията и уменията на служителите и за 

израстването им в кариерата и прилагане на единни правила; 

- актуализиране на организационните принципи в резултат на външната и 

вътрешната среда на администрацията. 

Заложените цели на администрацията ръководят работата на служителите,  и се 

осъществяват благодарение на тяхната компетентност, знания, умения, желание за 

личностно и професионално развитие, талант и енергия.  

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ 

Финансово-счетоводни дейности 

Областна администрация - Търговище е второстепенен разпоредител с бюджетни 

кредити към Министерски съвет. Бюджетните разходи се извършват и одобряват по месечно 

разпределение и месечен лимит на разходите, изготвени съгласно утвърдения бюджет за 

годината. 

I. ПРИХОДИ 

В приходната част от утвърдения бюджет за 2020 г. на Областна администрация – 

Търговище бяха заложени 17 000 лв., в т.ч.: 

 2 000 лв. – приходи от собственост;  
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 12 000 лв. – от държавни такси;  

 4 000 лв. – други приходи;  

 (-) 1 000 лв. – внесени ДДС и др. данъци върху продажбите;  

Реализираните приходи към края на отчетната 2020 г. са в размер на 11 596 лв. в 

т.ч.:  

o „такси за административни и други услуги и дейности” – 15 063 лв.; 

o „глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети – 100 лв. 

o „получени застрахователни обезщетения за ДМА” – 221 лв. 

o „внесен ДДС” – (-) 2411 лв. 

o „внесен данък върху приходите от стопанска дейност” - (-) 1 377 лв. 

II. РАЗХОДИ 

В администрацията бяха предприети необходимите действия и мерки за 

оптимизиране на текущите разходи, с цел да не бъдат превишени отпуснатите в бюджета 

средства и да бъде осигурено успешното реализиране на приоритетите на 

администрацията, качествено и ефективно предоставяне на административни услуги на 

гражданите и бизнеса, и поддържането на коректни договорни отношения с доставчиците 

на услуги. С оглед постигането на тези резултати, беше завишен предварителният контрол 

с цел прецизиране и ограничаване на разходите до разумен минимум. Чрез вътрешните 

разпоредби в Областна администрация - Търговище са определени лицата, който да 

извършват предварителен контрол върху цялостната дейност на Областна администрация - 

Търговище в съответствие с изискванията на Закона за финансовото управление и контрол 

в публичния сектор. 

В утвърдения бюджета за 2020 г. в дейност 121 «Областни администрации» бяха 

заложени и усвоени следните финансови средства: 

Ведомствени разходи  

 Разходи за издръжка по план 191 835 лв., от които усвоени 176 923 лв.; 

 Капиталови разходи по план 16 100 лв., от които усвоени 15 500 лв.; 

Администрирани разходи  

 Капиталови разходи по план 161 400 лв., от които усвоени 161 400 лв.;  

  

В утвърдения бюджета за 2020 г. в дейност 282 «Отбранително-мобилизационна 

подготовка, поддържане на запаси и мощности» бяха заложени и усвоени следните 

финансови средства: 

Ведомствени разходи  

Разходи за издръжка по план 2 000 лв., от които усвоени 970 лв.; 

    

СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ЗА 

2020 г. В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТЪРГОВИЩЕ 

I. Общо състояние на системата за финансово управление и контрол. 

Въз основа на попълнения въпросник за състоянието за финансовото управление и 

контрол за 2020 г. и извършен анализ на прилагането на законодателството и 
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методологията по финансово управление и контрол в Областна Администрация – 

Търговище, считам, че общото състояние на СФУК  е МНОГО ДОБРО. 

В утвърдената система за финансово управление и контрол са включени процедури 

и политики, гарантиращи осъществяване целите на дейността на администрацията, както и 

реализиране на основните приоритети, за които е създадена. Системата е съобразена със 

законодателството и вътрешните административни актове. Правилата и процедурите които 

са въведени осигуряват надеждност и всеобхватност на финансово – оперативната 

информация, икономичност, ефективност, прозрачност при разходването на бюджетните 

средства, опазване на активите и информацията. 

Извършваме през определен период от време анализ, самооценка и актуализация на 

вътрешните правила, с оглед ефективност при тяхното функциониране, съобразени с 

изискванията на ЗФУКПС. 

Ежегодните планове, които съдържат конкретни цели, дейности, срокове и отговорни 

звена за постигането им се приемат в началото на всяка година. Ежегодно се утвърждават 

и обективни индикатори за постигане на целите. 

 Изминалата 2020 година се характеризира с най-съществената цел на 

правителството, в частност на администрацията – овладяване разпространението на COVID 

19. Усилията на Областна администрация Търговище се концентрираха върху дейности в 

тази посока, но също така се постигнаха и основните цели на администрацията: 

 - Повишена е ефективността, бързината и реда в процесите на управление на 

държавната собственост; 

- разработена и приета Програма за енергийна ефективност на областна 

администрация-Търговище 2020-2025 година; 

- изпълнение на дейности и задачи, свързани с превенция на бедствия; 

- съдействие и подкрепа при изпълнение на регионалната политика по насърчаване 

на заетостта и ограничаване на безработицата в съответствие с националните приоритети; 

- повишаване капацитета за намаляване на риска от бедствия на институционално и 

местно ниво; 

- организиране надграждането на електронно управление в Областна администрация 

Търговище; 

- изграден е модерен и съвременен Център за административно обслужване в 

съответствие с Наредбата за административното обслужване.  

1. Контролна среда 

В стратегическите планове и програми са определени целите, които представляват 

дългосрочните приоритети на администрацията. 

Стратегическите цели са съобразени  с целите и задачите определени с относимите  

национални стратегии, с управленската програма на правителството, и/или с други 

стратегически документи. 

Служителите на администрацията са запознати с визията, мисията, целите и мерките, 

заложени в стратегическите и годишните планове и програмни документи. 
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Годишните цели на администрацията и показателите/индикаторите за тяхното 

изпълнение са определени в плановете и програмите на администрацията. 

Годишните цели на администрацията са ясни, конкретни и измерими. За отчетния 

период годишните цели на администрацията са изпълнени и същите са подпомогнали 

изпълнението на стратегическите планове и програмните документи. 

2. Управление на риска 

За периода 2018 - 2020 г. е утвърдена „Стратегия за управление на риска. След 

формулиране оперативните цели за 2020 г., са идентифициране най-важните рискове, 

които застрашават постигането им. Отговорните служители са запознати със съществените 

рискове на администрацията, чрез предоставяне на риск-регистъра, включващ 

съществените рискове. 

 На 10.02.2021 г. е утвърден доклад от Областния управител на област Търговище за 

резултата от извършената вътрешна оценка на корупционния риск в областна 

администрация-Търговище за 2020 г. 

3. Контролни дейности 

Контролната среда е основа за формирането и функционирането на другите 

елементи на финансовото управление и контрол, тя се създава под въздействието на 

различни фактори, сред които са: философията и стилът на управление, личната 

ангажираност, професионалната етика и компетентността на ръководството и персонала, 

добрата организационна структура, политиките и практиките по управление на човешките 

ресурси и други. 

През 2020 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, указанията и методически насоки по елементите на 

финансовото управление и контрол.  

Предварителен контрол се извършва върху решения и действия, свързани с 

управлението и стопанисването на имуществото, разходването на финансови средства и 

управлението на човешките ресурси. 

В Областна администрация – Търговище са създадени досиета за задължения и разходи. 

Ръководството предприема адекватни мерки, относими към идентифицираните и 

оценени рискове. 

Спазва стриктно принципът на двойния подпис при поемане на финансови задължения, 

извършване на плащания, подписване на договори и др. 

Осигурено е осъществяването на предварителен контрол за законосъобразност. 

Утвърдени са "Вътрешни правила за предварителен контрол в областна администрация – 

Търговище. Със Заповед на Областният управител на област Търговище са възложени като 

допълнителни задължения на определени в заповедта служители  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. 
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Въведени са политики и процедури за текущ контрол върху изпълнението на поети 

финансови ангажименти и сключени договори. 

Въведени са политики и процедури за последващи оценки на изпълнението.                   

Те са разписани в Правилата за мониторинг и контрол и последваща оценка при 

изпълнението на стратегически и планови документи и Правила за мониторинг и контрол и 

последваща оценка при изпълнението на конкретни политики. 

Въведени са политики и процедури за обективно, пълно, достоверно, точно и 

навременно осчетоводяване на всички стопански операции в администрацията разписани в 

счетоводната политика на Областна администрация-Търговище. 

4. Информация и комуникация 

Системите за информация и комуникация осигурят идентифициране, събиране и 

разпространяване в подходяща форма и срокове на надеждна и достоверна информация, 

която да позволява изпълнението на задълженията от всяко длъжностно лице в 

администрацията. Развитието им е силен фактор за подобряване на публичното 

управление. 

Ръководството на администрацията разполага с уместна, своевременна, актуална, 

точна, вярна и достъпна информация при текущата работа и вземане на съответните 

управленски решения. 

Има определен ред за съхраняване на сключените договори в оригинал. 

Водят се регистър на сключените договори и регистър на проведените обществени 

поръчки. 

Има определено лице, отговарящо за съхранението на сключените договори в оригинал 

и е определено място и ред за съхраняване на документацията за проведените обществени 

поръчки. 

Осигурен е адекватен и своевременен достъп на служителите в администрацията до 

данни и информация, имащи значение за изпълнението на техните задължения. 

Прилага се политика за информационна сигурност, включваща защита от зловреден 

софтуер, контроли за управление на рисковете, застрашаващи ИС и план за 

възстановяване при сривове на информационните системи. Достъпа до информацията в 

специализираните софтуерни продукти се ограничава чрез въвеждане на пароли от 

оторизираните длъжностни лица. 

Създадена е организация, при която служителите знаят как, къде и пред кого да 

докладват при установени  грешки, нередности, измами или злоупотреби. 

Всяко структурно звено се отчита за своята дейност и изпълнението на своите цели 

пред ръководството. 

Прилагат се процедури по документиране, съхраняване и архивиране на информацията, 

както ѝ по отношение нейната проследимост и наблюдение. 

Осъществява се ефективна комуникация до всички йерархични нива на 

администрацията. 

Осъществява се ефективна комуникация с външни организации,  във връзка с постигане 

целите на администрацията. 
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5. Мониторинг 

Мониторингът е цялостен преглед и наблюдение на дейността на администрацията, с 

акцент върху постигането на целите ѝ. Той следва да предостави увереност, че системите 

за финансово управление и контрол се адаптират по подходящ начин при промени в 

условията и остават ефективни във времето. 

В областна администрация – Търговище е изградена система за мониторинг на 

финансовото управление и контрол, която да гарантира адекватно и навременно 

актуализиране при промени в условията. 

През 2020 г. са извършен преглед на стратегическите и оперативни цели на 

администрацията. 

Извършването на предварителен контрол върху цялостната дейност на Областна 

администрация-Търговище в съответствие с изискванията на Закона за финансовото 

управление и контрол в публичния сектор се извършва върху ключовите процеси в 

администрацията: 

- Възлагане на обществени поръчки; 

- Бюджетен процес; 

- Системата за управление на риска в администрацията; 

-  Информационни системи; 

- Отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество; 

- Продажба на движимо и недвижимо имущество; 

- Извършване на предварителен контрол за законосъобразност преди учредяване на 

право на прокарване/преминаване по реда на Закона за устройство на територията 

през държавни имоти 

- Провеждане на конкурс за назначаване на служители и преназначаване на 

служители. 

- поемане на задължение за придобиване на дълготрайни активи 

- извършване на предварителен контрол  за предоставяне на вещи – частна държавна 

собственост, в управление на Областен управител на Област Търговище 

Текущо се наблюдава и периодично се оценява състоянието на вътрешния контрол 

(системите за финансово управление и контрол). При всяка една промяна в нормативната 

база се предприема актуализация на всички документи касаещи системите за финансово 

управление и контрол. 

През отчетната година дейности и процеси на администрацията не са били обект на 

критични обществени обсъждания и публикации. 

През м. декември започна проверка от Агенцията за държавна финансова инспекция. 

Резултатите от доклада ще бъдат отчетени през 2022 г. , тъй като проверката обхваща 

периода м. декември 2020 г.- м.януари  2021 г. 

При всяка извършена проверка с дадени препоръки и предписания се предприемат 

незабавни действия за тяхното изпълнение.  

II. Области на финансовото управление и контрол, в които са предприети 

действия, насочени към развитие и подобрение. 
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 С цел планиране, управление и отчитане на публичните средства, спазване 

принципите на много добро финансово управление, прозрачност и законосъобразност, през 

2020 г. са актуализирани вътрешните правила и процедури в съответствие с настъпилите 

законодателни промени. 

През 2020 следва да се посочи, че управленската дейност в Областна 

администрация Търговище се извършва на принципа на йерархична подчиненост, вътрешен 

контрол и обратна връзка. В рамките на оперативната дейност по планиране, организация, 

изпълнение, отчитане или контрол на определена административна дейност, респективно 

извършване на услуга се прилага принципът на координация, чрез провеждане на 

оперативни съвещания по текущи въпроси с ръководителите на отделните звена 

ежедневно. Всички служители в Областна администрация Търговище са информирани за 

утвърдените вътрешни правила. 

През 2020 година не са извършвани промени в структурата и функциите на Областна 

администрация Търговище. Функциите и дейностите по управление на човешките ресурси 

са извършвани при спазване на нормативните актове и вътрешните правила.  

През 2020 година са извършвани обучения на служителите от Областна 

администрация Търговище в ИПА.  

При оценяване изпълнението на служителите са взети предвид характеристиките на 

професионално поведение, включени в Наредбата за условията и реда за оценяване 

изпълнението на служителите в държавната администрация. Задържането на служители с 

висока квалификация и опит става чрез повишаване в длъжност по съответния ред.  

През 2020 година са проведени пет конкурса.  

Оценката за изпълнението на контролните дейности е много добра. Системата за 

информация и комуникация гарантира проследимост на процесите в администрацията чрез 

условието за точна и полезна информация. Деловодната информационна система „ЕVENTIS 

R7“ се актуализира постоянно, обновява се интернет страницата на администрацията, 

използва се Системата за сигурно електронно връчване. 

Организирането и провеждането на прегледи на вътрешните правила, 

регистрирането на несъответствия и набелязване на мерки за отстраняването им се 

осъществява през текущата година при промяна в нормативната уредба. 

III. Области на финансовото управление и контрол, които се нуждаят от 

развитие и подобрение през 2021 год. 

- Ежегодни цели на Областна администрация – Област Търговище за 2021 г. - 

подобрение или актуализация при всяка една промяна на нормативната уредба. 

- Актуализация на вътрешните правила, процедури, стратегии при всяка една 

промяна на нормативната уредба. 

Въведените в Областна администрация Търговище политики и процедури на 

управление, в голяма степен осигуряват разумна увереност, че целите ще бъдат постигнати 

чрез пълно съответствие с нормативните актове при спазване на принципите за надеждност 

и всеобхватност на информацията, ефективност и икономичност на дейностите по опазване 

на активите.  
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Усилията на Областна администрация Търговище следва да се насочат към постигане 

не само на доброто управление на риска, но и към повишаване на административния 

капацитет и към внедряване на електронно управление.  

IV. Допълнителна част. 

В Областна администрация – Област Търговище няма щатна бройка финансов 

контрольор, към дата на изготвяне на доклада и подпълването на въпросника. Със Заповед 

№ 305/05.08.2019 г. на Областния управител са определени длъжностни лица, които да 

упражняват предварителен контрол за законосъобразност върху цялостната дейност 

Областна администрация – Област Търговище в съответствие с изискванията на Закона за 

финансово управление и контрол в публичния сектор. 

Състоянието на системите за финансово управление и контрол в Областна 

администрация Търговище през 2020 година може да се оцени като много добро. 

 

ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА, СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА 

НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Основните задачи в дейността по отбранително-мобилизационната подготовка в 

Област Търговище през 2020 г. бяха в съответствие с изискванията на Закона за отбраната 

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

Директивата за привеждане на централната и териториалната администрации, търговските 

дружества, организациите и държавните предприятия в готовност за работа във военно 

време и Указанията на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления 

комплекс и мобилизационната готовност на страната. 

През 2020 г. основните усилия бяха насочени към: 

 Разработване и усвояване с общините и Военно окръжие Търговище на Заявката за  

отсрочване от повикване във Въоръжените сили при мобилизация на запасни и техника; 

 Организиране и носене на денонощното дежурство за оповестяване на органите на 

държавната и местната власт за привеждане в по-високи състояния и степени на готовност; 

 Актуализиране инструкцията за пропускателния режим в сградата на Областна 

администрация Търговище; 

Във връзка със защита на населението бяха предприети следните превантивни 

мерки  за предотвратяване на бедствия: 

 Със Заповед №363/05.10.2020г. на Областния управител е назначена 

Междуведомствена комисия за проверка на техническото и експлоатационното състояние 

на язовирните стени и съоръжения към тях. На проведените заседания се извърши 

класификация в три степени на потенциална опасност съгласно „Наредба за условията и 

реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и 

на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние“. 

 От междуведомствената комисия бяха проверени класифицираните в първа и втора 

степен на потенциална опасност водни обекти. 

  

РАЗДЕЛ II: 
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ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЖЕГОДНИТЕ ЦЕЛИ 

НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ  ЗА 2020 Г. 

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

за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г., 

Стратегическия план за дейността на Областна администрация Търговище за периода 2019 

– 2021 г. са утвърдени ежегодни цели на администрацията за 2020 г. 

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА  ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ 

ПРЕЗ 2020 г. 

От поставените общо 18 (осемнадесет) цели за 2020 г., 16 (шестнадесет) са 

напълно постигнати (100%).  

Цел № 8  „Събиране и обобщаване на информация за потребностите на 

работодателите от работна сила в област Търговище“ не е постигната на 100 % по 

обективни причини:  

- първото анкетно проучване не беше проведено поради настъпилата пандемия 

от COVID19 в началото на годината; 

- второто анкетно проучване беше проведено в срок. 

Цел  11. „Приемане на Областна стратегия по безопасност на движението по 

пътищата 2021-2030 г.“ не е постигната на 100 % по обективни причини:  

- С Решение №775 от 26 октомври 2020 г. на Министерския съвет е приета 

Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България за 

периода 2021 – 2030 г. ,поради което отпадна необходимостта от разработване на отделни 

областни стратегии за БДП. 

Степен на постигане на заложените за 2020 г. цели: 

 

 

Таблица 1. 

  

 

 

 

 

През 2020 г. са проведените заседания на съветите и комисиите към областния 

управител, чиято основна роля е свързана с осъществяване на държавната политика и 
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Таблица 2. 

Брой проверени за законосъобразност решения на ОбС ( 2017-2020 г. ) 
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 През 2020 г. са актуваните имоти държавна собственост, както и са 

разгледани преписки за отписването на недвижими имоти от актовите книги за държавна 

собственост.  

 

 

 

 

 

Таблица 3.  

Брой актувани и отписани имоти (2017 – 2020 г.) 
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 През 2020 г. в  Областна администрация са постъпили и са разгледани 29 

сигнала, жалби и др. по реда на АПК.  
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 Заключение: В заключение ще подчертаем, че Областна администрация - 

Област Търговище е направила своите анализи на работата през изминалата година. И през 

2020 г.  при изпълнение на функциите си Областна администрация е съблюдавала и 

спазвала мерките и приоритетите на правителството при реализирането на секторните 

политики в различните области и сфери на работа и през настоящата 2021 г. ще продължи 

да го прави. 

 В условията на строга финансова дисциплина и бюджет през 2020 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. 
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