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Настоящият оперативен план има за цел да отрази основните цели и задачи в 

дейността на Областна администрация Търговище за 2022 година. Оперативните цели и 

задачи за 2022 г. са в съответствие със Стратегическия план на Областна администрация 

Търговище за периода 2022 - 2024 г., разработен въз основа на действащата нормативна 

уредба, регламентираща дейността на администрацията. 

Стратегическа цел 1: Осигуряване на прозрачност и укрепване доверието на 

гражданите и бизнеса.  

Приоритети: 

1. Създаване на мерки за превенция на административната корупция, повишаване на 

общественото доверие в институциите и засилване на гражданския контрол; 

2. Публичност и прозрачност в работата на Областна администрация - Търговище при 

осъществяване на държавната политика на областно ниво. Постигане на широка 

информираност относно дейността на Областна администрация и изпълнението на поети 

ангажименти, чрез: пресконференции, дни на отворените врати, актуален интернет сайт и 

феисбук профил, участие в граждански инициативи и др.; 

3. Ефективно управление на финансови ресурси. Ефективно и ефикасно разходване на 

бюджетни средства изпълнение на утвърдените политики и програми. Изготвяне на  

анализи за изпълнението на бюджета на администрацията; 

4. Подпомагане ефективната работа на Постоянна комисия за работа с предложения, 

сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните 

звена на министерствата и на други административни структури. 

Оперативна цел 1.1. Поддържане на Интегрирана информационна система 

на държавната администрация за осигуряване на публичност, наблюдение и 

контрол върху организацията и дейността на държавната администрация за 

постигане на ефективност в нейната работа. 

-Въвеждане и актуализиране на информацията в системата 

Оперативна цел 1.2 Използване на информационни системи за връчване, 

обмен на документи и заплащане на електронни услуги. 

- Използване на Системата за сигурно електронно връчване; 

- Използване на Системата за електронен обмен на съобщения; 

- Използване на Единният модел за заявяване, заплащане и предоставяне на 

електронни административни услуги. 

Оперативна цел 1.3 Наличност на информацията онлайн-осигуряване 

възможност на гражданите и бизнеса за достъп и контрол на дейността на 

администрацията. 

- Поддържане на актуални раздели на интернет страницата на администрацията; 

- Електронно възлагане на обществени поръчки; 

- Провеждане на електронни търгове за продажба на имоти държавна собственост 

Оперативна цел 1.4 Дейностите по предоставяне на електронни  
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административни услуги да се основават на изискванията на нормативните 

актове, на стандартите и добрите практики за мрежова и информационна 

сигурност 

- Изграждане на нова компютърна мрежа в частта пасивни компоненти 

Стратегическа цел 2: Поддържане на балансирано, устойчиво, интегрирано 

териториално развитие. 

Приоритети: 

1. Подобряване на координацията с териториалните структури и общинските 

администрации за провеждане секторните политики на областно ниво – организиране 

работата на комисии и съвети към Областен управител, реализация на съвместни 

дейности и инициативи, организиране процеса по представяне на отчети на териториални 

звена, отчитащи се пред Областния управител; 

2. Привличане на НПО, бизнес и медии като равностоен партньори при 

вземането на решения и прилагането на политики – активен диалог, привличане за 

участие в съвети и комисии към Областен управител, подкрепа за реализацията на 

проекти; 

3. Подобряване на диалога между институциите и структурите на гражданското 

общество; 

4. Обмен на добри практики, разработване и изпълнение на проекти – участие 

в партньорски мрежи, проучване на добри практики и възможности за финансиране, 

разработване на проекти, включително партньорски проекти, изпълнение на проекти. 

Оперативна цел 2.1. Взаимодействие между институциите на територията на 

област Търговище за създаването на условия, осигуряващи устойчиво социално 

икономическо развитие. 

- Провеждане на регулярни срещи с ръководителите на териториални структури в 

системата на изпълнителната власт и кметове на общини; 

- Подпомагане Областния управител, като член на Регионалния съвет за развитие. 

Оперативна цел 2.2. Приемането на документи за стратегическо планиране 

и определяне на секторните политики. 

- Изготвяне на областни планове и/или стратегии и отчитане на тяхното изпълнение; 

- Публично обсъждане на проектите за стратегически документи с всички 

заинтересовани страни. 

Оперативна цел 2.3. Координирано взаимодействие между Областна 

администрация и ресорните институции за насърчаване на заетостта, включване 

в изпълнението на национални и регионални програми за заетост 

- Подкрепа, участие и изпълнение на програми, мерки и проекти за заетост и 

повишаване качеството на работната сила; 

- Утвърждаване ролята на Комисията по заетост към ОСР при разработване на 

регионални програми за заетост и/или обучение на възрастни; 
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Оперативна цел 2.4. Координирана и финансово обезпечена политика за 

развитие на областта. 

- Участие на Областна администрация като бенефициент в изпълнение на проекти и 

програми финансирани от фондовете на Европейския съюз; 

- Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти с регионално значение и 

проекти засягащи територията на две и повече общини. 

Оперативна цел 2.5. Провеждане на координирана политика за регионално 

развитие 

- Организиране и провеждане на проверки за готовността за безопасна експлоатация 

на язовирите и съоръженията към тях и поддържане проводимостта на речните легла. 

- Координиране на дейностите на институциите свързани с намаляване 

разпространението на Covid - 19. 

Стратегическа цел 3: Утвърждаване и развитие на професионална администрация от 

компетентни, ефективни и мотивирани служители, за посрещане предизвикателствата на 

съвременните публични политики. 

Приоритети: 

1. Ефективно управление на човешките ресурси – ефективно разпределение на 

задълженията между служителите в Областна администрация;  

2. ясно дефиниране на задълженията;  

3. повишаване мотивацията за работа;  

4. кариерно израстване;  

5. атестиране и прозрачност при отчитане на работата;  

6. участие в обучения за повишаване на знанията и уменията, както и 

професионалната квалификация. 

Оперативна цел 3.1. Упражняване на контрол по законосъобразността на 

актовете и действията на органите на местно самоуправление и местна 

администрация чрез: 

- Контрол за законосъобразност на актовете на органите на местното самоуправление 

и местната администрация, в областта на административното обслужване ; 

- Цялостен контрол за законосъобразност на решенията на общинските съвети. 

Оперативна цел 3.3. Архивиране но документи с изтекъл срок на съхранение 

- Преглед на документите в архива и унищожаване на неценни документи с изтекъл 

срок на съхранение. 

Стратегическа цел 4: Ефективно управление на държавната собственост. 

Приоритети: 

1. Съставяне на АДС; 

2. Отписване имоти от актовите книги за имотите държавна собственост; 

3. Издаване на удостоверения за наличие/липса на АДС; 

4. Поддържане на електронен архив и регистрите на имотите - държавна собственост; 

mailto:oblast@tg.government.bg
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5. Периодични проверки по управлението и ползването на имотите - държавна 

собственост; 

6. Прилагане на адекватни мерки за управление на имотите - държавна собственост с 

грижата на добър стопанин. 

  Стратегическа цел 5: Провеждане ефективна защита на населението при 

бедствия, аварии и опазване на обществения ред. 

Приоритети: 

1. Ефективно планиране защитата на населението при бедствия и аварии на областно 

ниво; 

2. Осъществяване на превантивни мерки за защитата на населението при бедствия, 

аварии и опазване на обществения ред. 

 

Настоящият оперативен план подлежи на актуализиране в съответствие с настъпили 

промени в нормативната уредба. 
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