УТВЪРДИЛ:
МИТКО СТАЙКОВ
Областен управител на област Търговище
Отчет за изпълнение на целите за 2020 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
1

2

3

4

Цели за 2020 г.

Дейности

Резултат

Индикатор за изпълнение

1. Подпомагане процеса по
подобряване на
енергийната ефективност
на областно ниво

Разработване на Програма за
енергийна ефективност на
Областна администрация
–Търговище 2020-2025г.

Разработена е Програма за
енергийна ефективност на
Областна администрация
–Търговище 2020-2025г.

2. Координиране на
процеса по успешното
обхващане и задържане в
образователната система
на деца и ученици в област
Търговище

Свикване на редовни заседания
на Областния координационен
център. Предоставяне на
Координационното звено по чл. 2,
ал. 1 от Механизма информация
за наложените наказания на
родители, които не осигуряват
присъствие на децата си в
училище по реда на чл. 347 от
Закона за предучилищното и
училищното образование

3. Насърчаване обмена на
добри практики за учене
през целия живот в област
Търговище

Провеждане заседания на
Областната координационна
група за учене през целия живот

Индикатор за
изпълнение целево
състояние
/заложен в
началото на 2020
г./

Индикатор за
текущо състояние
/отчетен в края на
2020 г./

1

1

Две проведени заседания и
предоставяне на
информация на
координационното звено
относно наложените
наказания на родители,
които не осигуряват
присъствие на децата си в
училище по реда на чл. 347
от Закона за
предучилищното и
училищното образование.

1

1

Две проведени заседания
на Областната
координационна група за
учене през целия живот

1

1

1

2

3

4

Цели за 2020 г.

Дейности

Резултат

Индикатор за изпълнение

4. Осъществяване на
координация и
сътрудничество на
областно равнище при
разработването и
провеждането на
политиката в областта на
интеграцията и създаване
на равни възможности на
хората с увреждания
5. Създаване на условия за
провеждане на регионални
и секторни политики на
територията на област
Търговище
6. Координиране на
политиките за младежта в
област Търговище

Провеждане заседания на
Областен съвет по правата на
хората с увреждания в област
Търговище

Провеждане заседания на ОСУТ

Проведено заседание на
Областен съвет по правата
на хората с увреждания в
област Търговище

Проведено заседание на
Областен съвет по условия
на труд

1

1

1

1

Изготвяне на План за изпълнение
на Националната стратегия за
младежта за 2020 г. и Отчет на
плана за изпълнение на
Националната стратегия за
младежта за 2019г.

Изготвен е План за
изпълнение на
Националната стратегия за
младежта за 2020 г. и е
изготвен Отчет на плана за
изпълнение на
Националната стратегия за
младежта за 2019г.

1

1

7. Осигуряване на заетост
на безработни лица от
уязвимите групи на пазара
на труда

1.Реализация на проект
„Регионална програма за заетост
в Областна администрация
Търговище 2020г.“
2. Организиране на 3 бр.
заседания на ПКЗ

1.Реализиран е проект
„Регионална програма за
заетост в Областна
администрация Търговище
2020г.“ като са назначени
11 души.
2. Три заседания
проведени на ПКЗ

1

1

8. Събиране и обобщаване
на информация за
потребностите на
работодателите от работна
сила в област Търговище

Организиране на проучване за за
потребностите на работодателите
от работна сила в област
Търговище

Първото анкетно проучване
не беше проведено поради
настъпилата пандемия от
COVID19 в началото на
годината. Второто анкетно
проучване беше проведено
в срок.

1

2

1

2

3

4

Цели за 2020 г.

Дейности

Резултат

Индикатор за изпълнение

9. Подобряване
координацията между
институциите за
изпълнение на Областната
стратегия за развитие на
социалните услуги 20162020г.

1. Приемане на Мониторингов
доклад за изпълнение на
Областната стратегия за развитие
на социалните услуги за 2019г.
2. Организиране на 1 бр.
заседание на ОССВП

Приет е Мониторинговия
доклад за изпълнение на
Областната стратегия за
развитие на социалните
услуги за 2019 г. и е
организирано едно
заседание на ОССВП

10. Подобряване
координацията между
институциите за
изпълнение на Областната
стратегия за подобряване
на безопасността на
движението по пътищата в
област Търговище 20122020 г.

Анализ на изпълнението на
мерките заложени в Плана за
действие 2019- 2020 г. и
изготвяне Годишен доклад за
2019 г.

Изготвени и приети:
- Годишен доклад за 2020г.
- Актуализирана на
план-програма за 2020 г. за
изпълнение на областната
политика по БДП

11. Приемане на Областна Приемане на заседание на ОКБДП
стратегия по безопасност
на Областната стратегия по БДП
на движението по пътищата за 2021-2030 г.
2021-2030 г.

12. Контрол и
предотвратяване
разпространението на
болестта Африканска чума
по свинете на територията
на област Търговище

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.

Провеждане на регулярни и
През 2020 г. са проведени
спешни заседания на Областната шест заседания на
епизоотична комисия
Областната епизоотична
комисия. Предотвратено е
разпространението на
болестта Африканска чума
по свинете на територията
на област Търговище.

1

1

1

1

-

-

1

1

1

2

3

4

Цели за 2020 г.

Дейности

Резултат

Индикатор за изпълнение

13. Ефективно управление
и защита на държавната
собственост

14. Превенция и
противодействие
на корупцията.

Извършена е годишна
проверка на имоти
държавна собственост,
включени в баланса на
Областна администрация Търговище. Всички
удостоверения за наличие
или липса на акт за
държавна собственост са
издадени в срок и без
забава.
1. Организиране и провеждане на Проведено заседание на
заседание на ООСППК;
Областния обществен
2. Разработване на Програма за
съвет за превенция и
дейността на ООСППК през 2020 противодействие на
г.;
корупцията – област
3. Разработване на отчетен
Търговище. Превенция на
доклад за дейността на ООСППК корупционни практики и
за 2019 г.
повишаване доверието в
институцията.
1. Прилагане на адекватни мерки
за управление на имотите държавна собственост с грижата
на добър стопанин.
2. Издаване на удостоверения за
наличие или липса на акт за
държавна собственост – в срок и
без забава

15. Повишаване на
Анализ на информацията от
удовлетвореността на
попълнени анкетни карти и
потребителите на услугите. подадените мнения,
предложения и сигнали.

Извършен е пълен анализ
на попълнени анкетни
карти и подадените
мнения, предложения и
сигнали.

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

Цели за 2020 г.

Дейности

Резултат

Индикатор за изпълнение

16. Повишаване качеството 1. Преглед и анализ на
на публичните финанси
необходимостта от разходване на В администрацията бяха
средства извън одобрените в
предприети необходимите
бюджета на администрацията.
действия
и
мерки
за
2. Анализ за изпълнението на
оптимизиране на текущите
бюджета на администрацията
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.
17. Извършване на
проверки на техническото
състояние на потенциално
опасните водни обекти,
състоянието на
съществуващите корекции
на реки, дерета и диги и
проводимостта на речните
легла

Осигуряване на превантивна
дейност

Извършено бе
класифициране на
язовирите по степен на
опастност съгласно
наредба в сила от
31.01.2020 г. Бяха
извършени два пъти
годишно превантивни
проверки на техническото
състояние на потенциално
опасните водни обекти,
състоянието на
съществуващите корекции
на реки, дерета и диги и
проводимостта на речните
легла.

1

1

1

1

1

2

3
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Цели за 2020 г.

Дейности

Резултат

Индикатор за изпълнение

18. Осигуряване на
поетапно публикуване в
интернет на
информационните масиви и
ресурси, достъпът до които
е свободен

Съгласувал:
Тодорка Танева
Главен секретар

Изготвил:
Георги Георгиев
Директор на дирекция АКРРДС

Поетапен и систематичен преглед Беше актуализиран сайта
на обществената информация
на ОА съгласно
създавана в Областна
изискванията на ДАЕУ.
администрация–Търговище.

1

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел /100 %/
2. Задоволително постигната цел
/50 и над 50 % /
3. Незадоволително постигната
цел /под 50 %/

100%

100%

100%

5
Индикатор за самооценка

100%

100%

100%

100%

50%

5
Индикатор за самооценка

100%

100%

-

100%

5
Индикатор за самооценка

100%

100%

100%

5
Индикатор за самооценка

100%

100%

5
Индикатор за самооценка

100%

