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Утвърден със заповед № 501/21.12.2012 г. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

МИТКО СТАЙКОВ 

                   Областен управител на Област Търговище 

 

 

 

 

С Т Р А Т Е Г И Ч Е С К И  П Л А Н 

 

 

За дейността на областна администрация – Търговище за 

периода 2010-2013 година 
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I. Въведение 

Този стратегически план има за задача да отрази основните цели и 

приоритети в дейността на Областна администрация Търговище и обхваща периода 

2010-2013 г.  година.Област с административен център - Търговище е създадена с 

Указ № 1 от 05.01.1999 г. на Президента на Република България. 

Областна администрация е юридическо лице на бюджетна издръжка със 

седалище град  Търговище, административен център на областта. 

Областната администрация подпомага Областния управител при 

осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва 

дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. 

На територията на областта има пет общини: община Търговище, община 

Попово, община Омуртаг, община Антоново, община Опака.  

Областта е административно-териториална единица за провеждане на регионална 

политика, за осъществяване на държавно управление по места и за осигуряване на 

съответствие между националните и местни интереси, съгласно чл. 142 от 

Конституцията на Република България. 

Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, 

съгласно чл.29-32 от Закона за администрацията, който осъществява държавното 

управление по места и осигурява съответствие между националните и местните 

интереси при провеждане на регионалната политика. Той е второстепенен 

разпоредител с бюджетни средства към Министерски съвет. 

Съгласно Устройствения правилник Областната администрация се ръководи и 

управлява от Областния управител. При осъществяване на своята дейност Областния 

управител се подпомага от заместник-областни управители и от областна 

администрация. Областният управител се назначава от Министерския съвет. 

Заместник-областните управители се назначават от Министър-председателя. 

Областният управител определя със заповед правомощията и ресора на заместник- 

областните управители. В отсъствие на Областния управител, той се замества от 

определен от него с писмена заповед заместник-областен управител. 

Областният управител взаимодейства с органите на местно самоуправление на 

територията на областта, с органите на изпълнителната власт и с други институции, 

невключени в системата на изпълнителната власт. 

Областният управител осъществява сътрудничество с ръководствата на 

териториалните структури на синдикатите, на организациите на работодателите, на 

организациите за социална защита и на неправителствените организации. 

Областният управител представя в Министерския съвет ежегоден доклад за 

дейността на Областна администрация. 

Областният управител представя на главния секретар на Министерския съвет 

ежегоден доклад за състоянието на областната администрация. 

Стратегическият план е разработен въз основа на: 
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> Закон за администрацията; 

> Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор; 

> Устройствен правилник на Областните администрации; 

> Програма на Правителството на Европейското развитие на България за 

периода 2009- 2013 г.  

Стратегическият план е изработен съобразно целите и приоритетите на 

Областна администрация Търговище за периода 2010-2013 година. 

В съответствие със Стратегическия план се изготвят годишни планове за 

дейността на Областна администрация Търговище, които дефинират предмета, 

обхвата и целите на администрацията за съответния период. 

Стратегическият план се актуализира ежегодно в резултат на промяна в 

целите и приоритетите на администрацията и на анализ на риска. 

II. Стратегически цели на Областна администрация Търговище. 

 

В изпълнение Програмата на Правителството на Европейското развитие на 

България и на основание чл. 33а от Закона за администрацията, през периода 2010-

2013 г.  година, Областна администрация Търговище ще работи за постигане на 

следните стратегически цели: 

Стратегически цел 1: Подобряване на ефективността на областната 

администрация Търговище чрез оптимизиране на нейната структура; 

Стратегически цел 2: Оптимизиране на функционалната компетентност на 

областния управител и териториалните звена; 

Стратегически цел 3: Подобряване управлението на човешките ресурси 

чрез повишаване на квалификацията им; 

Стратегически цел 4: Ефективен контрол по законосъобразността на 

решенията на общинските съвети и актовете на кметовете на общини; 

Стратегически цел 5: Усъвършенстване на системата за финансово 

управление и контрол (СФУК) в Областна администрация Търговище; 

Стратегически цел 6: Усъвършенстване и развитие на ефективни 

отбранителни способности; 

Стратегически цел 7: Постигане на по-добро управление чрез повишаване 

на публичността и прозрачността в работата на Областна администрация Търговище; 

Стратегически цел 8: Ефективно прилагане на Закона за политическа и 

гражданска реабилитация на репресирани лица; 

Стратегически цел 9: Създаване на по-добри възможности за провеждане на 

регионалната политика на областно и общинско ниво; 

Стратегически цел 10: Подобряване координацията и взаимодействието за 

провеждане политиката на регионално развитие и дейността на Областен съвет за 

развитие; 



 4 

Стратегически цел 11: Повишаване административния капацитет на 

експертите от областна администрация Търговище по отношение на Структурните 

фондове, в т. ч. и формиране на умения за усвояване на средства; 

Стратегически цел 12: Подобряване на административното обслужване; 

 

III. Приоритети на Областна администрация Търговище 

 

Основните приоритети в дейността на Областна администрация Търговище за 

периода 2010-2013 г.  година са следните: 

Приоритет 1: Оптимизиране на организационна структура на 

администрацията. 

Приоритет 2: Повишаване на капацитета и отговорността на областната 

администрация за осъществяване на държавно управление на регионално ниво и 

подобрена координация на всички нива; 

Приоритет 3: Ефективно управление на процесите, оказващи влияние върху 

качеството на обслужване, включително и по електронен път; 

Приоритет 4: Постигане на прозрачност и отчетност в администрацията, 

подобряване механизмите за контрол; 

Приоритет 5: Създаване на възможности за пълноценна реализация на всеки 

служител за осъществяване целите на администрацията; 

Приоритет 6: Ограничаване и оптимизиране на разходването на бюджетни 

средства; 

Приоритет 7: Повишаване на сигурността на населението и ефективно 

управление при бедствени ситуации; 

Приоритет 8: Повишаване на ефективността по предотвратяване на 

корупционните практики и ограничаване на корупционния риск чрез регламентиране 

на ясни и ефективни правила за взаимодействие между гражданите и служителите в 

администрацията; 

Приоритет 9: Подобряване ефективността от прилагането на ЗПГРРЛ; 

Приоритет 10: Реализиране политиката на регионално развитие чрез 

повишаване ролята и подобряване капацитета на областна администрация; 

Приоритет 11: Укрепване на капацитета на регионално и местно ниво за 

успешно социално-икономическо развитие. 

IV.Правна рамка 

Дейността на Областна администрация Търговище се организира и 

осъществява в изпълнение на изискванията на Закона за администрацията, Закона 

за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Устройствен правилник 

на областните администрации и др. 



 5 

V.Обхват на дейността 

 

Дейността на Областна администрация Търговище обхваща всички дейности, 

процеси и структури в администрацията. През периода 2010-2013 г. дейността на 

администрацията приоритетно ще се насочи към реализиране на ефективни 

политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса, създаване на условия за 

устойчив икономически растеж и заетост на област Търговище, изграждане на 

модерна администрация, способна да отговори на високите очаквания на 

българските граждани, бизнеса и Европейския съюз за по-добро обслужване и 

висока професионална етика. 

Настоящия стратегически план подлежи на актуализиране в съответствие с 

промените в нормативната уредба. 

 

 

 

 

Изготвил: 

Тодорка Танева 

Главен секретар 

 


