Отчет за изпълнение целите на общинска администрацията Търговище за 2017 г.

Цели за 2017 г.

Стратегически цели

Стратегически
документ

Дейности

Срок
/месец през
2017 г./

Индикатор за изпълнение
Очакван
резултат

Индикатор
за текущо
състояние

Отчет

Индикатор
за целево
състояние

Дирекция „Административно, правно и стопанско обслужване“

Управление на
качеството и
подобряване на
изпълнението

Спазване на
законосъобразност
при изготвянето,
приемането и
изпълнението на
решенията и
разпоредбите на
нормативните
актове, приети от
Общински съвет Търговище
Повишаване на
административния
капацитет

Създаване на рамка за
ценностите, основана на
прозрачност, етика и
работа в услуга на
обществото

Програма за
управление за
периода 20152019 година
Общински план
за развитие
2014-2020

Внедряване на модела
CAF
Внедряване на ISO
9001-2015
ISO 14001-2015

Съответствие на
нормативната уредба на
общината с
националното и
европейско
законодателство

Програма за
управление за
периода 20152019 година

Изготвяне на
предложения и
проекти за изменения
на нормативната
уредба в съответствие
с действащото
законодателство

Ефективно управление
на човешките ресурси

Програма за
управление за
периода 20152019 година

Изготвяне на
годишен план за
обучение на
служителите

Януари –
декември
2017

Ориентация
към
резултати,
постигнати
чрез
управление
на процесите,
непрекъснато
усъвършенст
ване и
иновации

Януари –
декември
2017

Привеждане
на
нормативната
уредба в
съответствие
с
действащото
законодателс
тво

Януари –
декември
2017

Придобиване
на нови
знания
Повишаване
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СУКОС
ISO 90012008
ISO 140012008

Внедрена
СУКОС ISO
9001-2015
ISO 140012015

Брой влезли
в сила
актуализира
ни и нови
наредби

Брой
проведени
обучения
през 2016

Брой
проведени
обучения
през 2017
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През месец
ноември 2017
година Община
Търговище
успешно
премина
ресертификацио
нен одит и
преминаване
към новите
версии на
стандартите за
управление на
качеството и
околната среда.
През 2017
година са
актуализирани
8 наредби/
Приета е 1 нова
наредба

През 2016
година броят на
проведените
обучения е 21.

Актуализиране на
вътрешни правила
свързани с човешките
ресурси

Обобщение и
анализиране на
подадените от
всички заявители
годишни планграфици за
провеждане на
обществените
поръчки

Организационнотехническото
обезпечаване на
изборите, в
съответствие с
националното
законодателство

Законосъобразно
управление на процеса
за провеждане на
обществени поръчки
при спазване на
принципите на Закона
за обществените
поръчки

Общински план
за развитие
2014-2020

Своевременно
стартиране
подготовката на
процедури за
възлагане на
обществени поръчки
Организиране
изготвянето на
документацията за
участие в процедура
за възлагане на
обществена поръчка
Актуализиране на
вътрешни
нормативни
документи, свързани
с обществените
поръчки

Организационнотехническа
подготовка и
съдействие на
ОИК/РИК за
провеждане на
изборите

компетентнос
тта и
мотивацията
на
служителите,
обвързана с
постигнати
резултати

Януари –
декември
2017

Януари март 2017
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Стартиране и
провеждане
на
обществените
поръчки,
съгласно
нуждите на
Община
Търговище

Недопускане
на грешки
или
констатирани
пропуски при
произвеждан
ите избори.
Оптимизиран
е на
разходите за
организацион
нотехническата
подготовка
на изборите

През 2017
година броя на
проведените
обучения е

Брой
сключени
договори за
обществени
поръчки
през 2016

Броят на
сключени
договори за
обществени
поръчки през
2017 е 103.

Няма
постъпили
жалби
Брой жалби
за
допуснати
грешки или
пропуски
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Организация, контрол
и анализ на нуждите
на звената от
общинска
администрация за
осъществяване на
техните дейности
Своевременно
подготвени и
предоставени
материали за
заседания на
постоянни комисии и
Общински съвет.
Своевременно
изготвяне на справки
по искане на
общински съветници

Материалнотехническо
обезпечаване и
създаване на
оптимални условия
за работа на
общинска
администрация
Търговище и
Общински съвет

Няма
постъпили
оплаквания от
страна на
служителите

Януари –
декември
2017

Липса на
оплаквания
от страна
служителит
е от

Дирекция Хуманитарни дейности

I. Образование
1. Осигуряване
условия за
реализиране на
задължително
образование

Осигуряване качествено
образование в обновена
среда

Общински план
за развитие

1. Приемане на
бюджетите на
общинските училища
и ДГ

Февруари

2. Оптимизация на
образователната
структура

Май

3. Контрол на
посещаемостта на
подлежащите деца и
ученици.

Решение на
Общински
съветТърговище

Решение на
Общински
съветТърговище
През
учебните
месеци
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Механизъм
за
съвместна
работа на
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1. Бюджетите са
разпределени
по формула,
утвърдена от
първостепенния
разпоредител с
бюджет и са
приети с
Решение на
ОбС –
Търговище през
м. януари 2017
г.
2. Изготвена и
приета на
извънредна
сесия на ОбС –
Търговище през

2. Осигуряване на
модерна, достъпна
и безопасна
образователна база

Осигуряване качествено
образование в обновена
среда

Общински план
за развитие

1. Начало на СМР
„Образователна
инфраструктура“ по
ОП РР

Юни

2. Обновяване на
детски площадки в
ДГ и привеждането
им в съответствие с
нормативните
изисквания

Октомври

Утвърден
проект за
реконструкци
я на: ОУ
„Христо
Ботев“, ДГ
„Снежанка“
ДЯ „1 Юни“

Утвърден
екип за
управлени
е

институции
те по
обхващане
и задържане
в
образовател
ната
система на
деца и
ученици в
задължител
на
предучилищ
на и
училищна
възраст

м. май 2017 г. –
Общинска
програма за
оптимизация на
училищната
мрежа – 2017 г.
3. Осъществен е
целогодишен
контрол чрез
посещения в ДГ
и училища.
Участие на
общински
служители в
екипите по
Механизма за
съвместна
работа на
институциите
по обхващане и
задържане на
подлежащи
деца и ученици
за учебната
2017-2018 г.

Избрани
изпълнител
и
Подписан
договор със
строителни
фирми

1. Начало на
СМР
„Образователна
инфраструктура
“ по ОП РР – м.
октомври 2017
г.:
I ОУ „Христо
Ботев“, ДГ № 9
„Приказка“ и
детска ясла № 1
„1 Юни“.

Обновени
детски
площадки

2. Обновени 17
детски
площадки в гр.
Търговище и
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селата на обща
стойност
133 000 лв.

Култура
1. Разширяване
възможностите за
закрила и развитие
на културата,
популяризиране и
утвърждаване на
духовните
ценности и
продукти,
съобразявайки се с
местните традиции
и нагласи

Постигане на динамика
на процесите и
тенденциите чрез
тяхното адекватно
наблюдение и
анализиране в
културната ситуация в
община Търговище

Общински план
за развитие 2014
– 2020 г.;
Програма за
управление и
развитие на
община
Търговище

1. Подпомагане на
дейностите и
повишаване на
ефективността от
работата в сферата;
2.Проучване и
предлагане на
проекти и оферти за
национални и
международни
контакти и
сътрудничество в
областта на
културата;
3.Методическо
ръководство на
общинските културни
институти и
читалища,
координиране
дейността с
държавните театри в
процеса на създаване,
съхранение и
разпространение на
художествени
ценности;
4.Утвърждаване на
годишния преглед на
читалищата, като
форма за
стимулиране на
местната активност в
областта на
културата.

Постоянен

Ноември

Издигане
ролята на
културата в
живота на
местната
общност

Проучвани
я на
нагласи и
възможнос
ти за
разширява
не на
дейностит
е, медийно
отразяване

Отчет на
целите за
периода

Ноември
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1.Провеждане
на публично
допитване до
общността за
обогатяване на
Годишния
културен
календар на
общината,
популяризиран
и подкрепен от
средствата за
масова
информация.
Провеждане на
конкурса за
избор на химн
на Търговище
като един от
символите на
града,
Утвърждаване
на общински
фонд
„Култура“,
който да
започне дейност
от 2018 г.;
2. Подпомагане
на културните
институти за
възможностите
за
кандидатстване
с проекти по

Национален
фонд
„Култура“,
европейски
програми,
предлагане на
информационна
и експертна
дейност.
Провеждане на
10-те
международни
празници на
женските и
девически
хорове, на 18-ия
международен
фестивал на
спектаклите за
деца „Вълшебна
завеса 2017“.
Съвместни
културни
прояви със
Сдружението
„Приятели на
Китай“Търговище и
Посолството на
КНР.
Съвместни
изложби
„батик“ между
ЦМДИ и
Посолството на
Индонезия и
др.;
3. Оказва
постоянно
методическо
ръководство и
координация на
дейността на
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2. Подобряване
качеството на
организация на
културните
дейности

Осигуряване на
възможности за
практическо
осъществяване на
разнообразни по
характер дейности в
сферата на културата ,
съобразени с

План – календар
на културните
дейности и
събития през
2017 г.

Изпълнение на
дейностите по
културния календар
за 2017 г.;
Изпълнение на
дейностите по
общинската програма
за развитие на
читалищата

Постоянен
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Осигурен
богат духовен
живот в
общината и
удовлетворен
ост на
съгражданите
ни

Месечни
календари
на
културнит
е дейности

Календар на
културните
събития в
община
Търговище
за 2017 г.

стр. 7 от 36

културните
институти и
читалища.
Реализиране на
съвместни
прояви през
годината –
концерти,
фестивали;
4. Провеждане
на 5-та поредна
церемония през
2017 г. за
награждаване и
стимулиране на
читалищната
дейност в
общината.
Провеждане на
традиционно
обучение на
читалищните
секретари.
Организиране и
участия в
народни
празници и
фолклорни
фестивали.
Реализиран
календар на
културните
събития за 2017
г.:
В изпълнение
на програмата
на Община
Търговище за
2017 г. са
включени нови
и традиционни
форми и
събития,

осъществявани
за
разнообразяван
е и обогатяване
духовния живот
на общността.
Тяхната
организация е
дело на
общинската
администрация
и на местните
културни
институции
чрез
самостоятелни
и/или
съвместни
събития.
Водещо място
сред тях заемат
проявите,
свързани с
националния
календар и
годишнини на
известни
личности и
институции. В
програмите на
отделните
събития
преобладава
съчетанието от
концертни
изпълнения на
местни състави
към културните
институти,
участието на
гост –
изпълнители,
изложби,
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премиерни
спектакли,
шествия,
творчески
вечери,
участията в
национални и
международни
инициативи на
местни състави
и изпълнители,
с постигането
на множество
награди и
престиж за
търговищките
творци.
Значително
място е
отделено на
съпътстващата
културна
програма на 240
традиционен
пролетен
панаир
„Изложение
Търговище
2017“,
впечатляваща с
концерти на
външни
изпълнители,
уъркошопове,
отделни шоу
програми и
празници - на
виното, на
хляба и меда, на
бирата. За трета
година е
честван
официалният
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ден на
Търговище 14
май.
По случай 24
май е
организираната
богата програма
от събития, с
традиционното
шествие за
празника, среща
с ветерани на
културата и
образованието,
с организиране
на церемонията
за награждаване
на даровити
деца и
заслужили през
годината дейци
в сферата на
културата и
образованието.
Разнообразна е
програмата за
180-та
годишнина от
рождението на
Левски.
С възстановка е
отбелязана 139
годишнина от
Освобождениет
о на Търговище,
с флашмоб и
концерт на
местни състави
– Националният
празник 3 март.
Общинският
празник „Под
крушата на
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осенската
поляна“ за
поредна година
беляза
честванията по
Деня на
независимостта
22 септември с
различни и
многобройни
кътове на
читалищата на
общината и
фолклорна
програма.
Състояха се и
третите поред
Празници на
дърпаната
баница в село
Макариополско
и на баклавата в
село
Драгановец,
шестият
празник на
мекицата в село
Буховци,
празник на
улешките
/охлюва/ в
Алваново.
Проведени бяха
националните
фолклорни
фестивали –
„Мисионис пее
и танцува“с
детско –
юношеска
насоченост,
„Джумалийско
надиграване“ за
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любителски
фолклорни
състави,
организирани
от клуб
„Джумалийци“
в партньорство
с Община
Търговище.
Така също читалищните
фолклорни
фестивали с
регионално
значение
„Сребърни
пафти“ в село
Острец,
„Фисекът пее и
танцува“.
Съвместно с
Драматичния
театър се
състояха 20-ите
„Дни на
големия театър
в малкия град“.
Чествана е 50та годишнина
на Духовия
оркестър в
Търговище.
Запазени са
формите за
оптимизиране
на летния отдих
на учениците –
с инициативите
„Лято в музея“,
на ЦПЛР-ОДК
и т. н.
Традиционна е
новогодишна
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3. Съхраняване на
високата
историческа и
познавателна
стойност на
паметниците на
културата, на
културноисторическото
наследство като
цяло

Общински план
за развитие
2014-2020 г.;
Закон за
културното
наследство

Описване на всичките
паметници на
културата и на
археологическите
обекти;
Анализ на тяхното
състояние;
Предприемане на
мерки за опазването и
съхраняването им

Постоянен
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Проучване
състоянието
на културноисторическот
о наследство;
Продължаван
е на
археологичес
ките
разкопки в
общината

Средства за
поддържане
на
културноисторическо
то
наследство
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нощ на площада
– общоградски
празник на
открито;
запалване
светлините на
градската елха,
поставянето на
коледноновогодишната
украса.
283 877 лв.
бюджет на
Регионалния
исторически
музей в
Търговище за
2017 г. за
съхраняване и
развитие на
културноисторическото
наследство в
региона, за
изследователска
и проучвателна
научна дейност,
за
популяризиране
на
историческото
наследство и т.
н. за развитие
на
общоисторичес
ките дейности
на Регионалния
исторически
музей в
Търговище,
който разполага
с интересни и
уникални

колекции и
ценности; 35
хил. лв. за
провеждане на
археологически
те разкопки на
крепостта
Мисионис за
2017 г. –
дофинансиране
на държавната
дейност от
Община
Търговище, 5
хил. лв.
собствени
средства,
дарения –
12 047 лв.
Широка
дейност за
стимулиране на
дарителството в
нашата общност
за съхраняване
на
историческите
ценности.
Актуализиране
на списъка с
паметници на
културата и
разширяване
възможността
за тяхното
съхранение и
ремонт.
Предстояща
реконструкция
на сградата на
бившата
земеделска
банка по ОП
Отчет за изпълнение на годишните цели на общинска администрация Търговище за 2017 г.
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„Региони в
растеж“, за
превръщането й
в картинна
галерия.
Здравеопазване

1. Осигуряване
достъп на
населението до
качествени и
навременни
здравни услуги.

Непрекъснато
повишаване на
качеството на здравните
услуги на територията
на общината

2. Качествена
работа на
здравните
кабинети в
училищата и ДГ в
общината

Опазване здравето на
учениците и децата в
ДГ

3. Качествена
услуга за децата до
3 г. възраст

Пълен достъп на
населението до детски
ясли и детска млечна
кухня.

Общински план
за развитие

1. Участие в
управлението на
МБАЛ – Търговище в
качеството си на
съдружник.
2. Осигуряване на
подходящи и при
облекчени условия
помещения за
лекарски кабинети в
селата.
3. Насърчаване
местното
здравеопазване с
данъчни облекчения.

При
свикване на
ОС

1.Кадрово
осигуряване на
училищно и детско
здравеопазване .
2.Финансово и
ресурсно осигуряване
на дейността.

Постоянен

1.Финансово и
ресурсно осигуряване
на детски ясли и
детска млечна кухня.
2.Поддържане и
подобряване на
материалната база
3. Използване

При
приемане
на бюджета
Постоянен
Етапно
през
годината

Качествено
болнично
здравеопазва
не

Постоянен

Обратна
връзка с
потребители
те.
Налични
здравни
кабинети по
селата
-

При
подготовка
на НМДТ

При
приемане
на бюджета
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Осигурено
разплащане
със
служители и
доставчици

Липса на
неразплатен
и
задължения.

1.Целогоди
шна услуга.
Запазване
на
наличните
групи.
Положителн
а оценка на
стр. 15 от 36

Проведени
обучения за
опресняване
професионални
те знания на
медицинските
специалисти в
училища и ДГ:
1 в Спешна
помощ и 4 в
РЗИ-Т-ще.
Обновяване и
реконструкция
на детски
площадки в
Детска ясла № 3
„Мечо Пух на
обща стойност
45 397 лв.

възможностите на
ОПРР за
модернизиране на
материалната база.

юни

Начало на
СМР
„Образовател
на
инфраструкту
ра“ по ОП РР
за обект
Детска ясла
„1 Юни” гр.
Търговище

потребители
те
Сключен
договор с
фирма
изпълнител

Разкриване на
нов пункт за
раздаване на
храна към
ДМК, поради
ремонт на
Детска ясла № 1
„Първи юни”.

Създаване на
условия за
изява на
младите хора
от общината
и
подпомагане
и предлагане
на услуги за
организиране
на
свободното
им време.

Създаване
на условия
за изява на
младите
хора от
Община
Търговище

Център за
младежки
дейности и
инициативи
развива
целогодишна
дейност за
създаване на
условия за
изява на
младите хора от
община
Търговище.
През 2017 г.
предлага услуги
за организиране
на свободното
им време.
ЦМДИ развиват
следните
форми: Балетна
формация
„Търговище“,
ШМБ „Вега“,
ДФА „Шарено
герданче“, Клуб
„Батик“, Клуб
по
Авиомоделизъм
, Школа за

Младежки дейности и спорт

Участие на
формациите и
клубовете към
Център за
младежки
дейности и
инициативи в
национални и
международни
конкурси и
фестивали

Развитие на таланта,
творческите умения и
културното израстване
на младите хора

Общински
годишен план за
младежта 2017 г.

Създаване на условия
за изява на младите
хора от Община
Търговище

Постоянен
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Младежки
консултативен
кабинет –
индивидуални и
групови
консултации,
тренинги

Развитие на устойчив
механизъм за
предоставяне на
качествени и достъпни
услуги в съответствие с
потребностите и
интересите на младите
хора, на база
съществуваш опит.

Общински
годишен план за
младежта 2017 г.

Подкрепа на
личностното развитие
на младите хора,
включително
развитие на жизнени
умения

Постоянен

Основната
цел на
проекта е да
развива и
утвърждава
устойчив
механизъм за
предоставяне
на качествени
и достъпни
услуги в
съответствие
с
потребностит
еи
интересите на
младите хора,
на базата на
вече
съществуващ
ия опит и
практики.

Подкрепа на
личностнот
о развитие
на младите
хора

Социални дейности
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естрадно пеене.
През 2017 г.
децата,
участници от
всички клубни
форми са
участвали
активно в много
престижни
национални и
международни
конкурси и
фестивали, от
които са
завоювали
редица призови
отличия и
награди.
Младежки
консултативен
кабинет (МКК)
– работи
целогодишно
през 2017 г.
като предоставя
безплатно
консултации на
млади хора с
проблеми в
психосоциалната
реализация с 1
психолог в 2
дни от
седмицата –
понеделник и
сряда.

Увеличаване на
капацитета на
Център за
настаняване от
семеен тип за
деца/младежи с
увреждания с
потребност от
постоянни
медицински грижи
към КЗСУТърговище
Откриване на
Дневен център за
пълнолетни лица с
увреждания и
Защитено жилище
за лица с психични
разстройства като
ДДД през 2017 г.

Повишаване качеството
на предоставяните
социални услуги в
общността за деца и
младежи с потребност
от постоянни
медицински грижи

План за
развитие
социалните
услуги в
Община
Търговище за
периода 20172018

Осигуряване на място
за живот и
пълноценно развитие
на деца в условия и
подход на среда
близка до семейната.

април 2017
г. като ДДД

Капацитет
на ЦНСТ
към КЗСУ
– 8 места

Увеличение
на
Капацитета
на ЦНСТ
към КЗСУ –
12 места
през 2017 г.

Прието от
Общински
съвет –
Търговище с
Решение № 11
по Протокол №
17 от 26 януари
2017 г.

Подобряване
качеството на живот на
хора с деменция и
превенция на
социалното изключване

План за
развитие
социалните
услуги в
Община
Търговище за
периода 20172018

Осигуряване на
подслон и
психологична
подкрепа на хора с
деменция.

април 2017
г. като ДДД

Дневен
център за
пълнолетн
и лица с
увреждани
я – 30
места
Защитено
жилище за
лица с
психични
разстройст
ва – 12
места

Дневен
център за
пълнолетни
лица с
увреждания
– 30 места и
Защитено
жилище за
лица с
психични
разстройств
а – 12 места

Разкриване на
социална услуга
„Дом за стари
хора“ като ДДД
през 2017 г.

Задоволяване на
ежедневните
потребности, създаване
на условия за социални
контакти и
възможности
възрастните хора да се
чувстват неразделна
част от обществото.

План за
развитие
социалните
услуги в
Община
Търговище за
периода 20172018

Подпомагане и
разширяване
възможностите на
настанените лица да
водят самостоятелен
начин на живот.

М.април
2017 г. като
ДДД

Капацитет
на
социалнат
а услуга
„Дом за
старо
хора“ – 40
места

Капацитет
на
социалната
услуга „Дом
за старо
хора“ – 40
места

Услугите
Дневен център
за пълнолетни
лица с
увреждания с
капацитет 15
места и
Защитено
жилище за лица
с психични
разстройства с
капацитет 8
места в село
Макариополско
са разкрити
като ДДД
считано от
01.10.2017 г.
Прието от
Общински
съвет –
Търговище с
Решение № 21
по Протокол
№20 от 27
април 2017 г.
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Подобряване
качеството на
живот на
възрастните
хора
напуснали
активния
живот,
осигуряване
на
взаимопомощ
.
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Дирекция „Бюджет, финанси и МДТ“

ОТДЕЛ: БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО
Съставяне и
приемане на
Проектобюджет за
2017 г.

Съставяне и
приемане на
средносрочна
бюджетна
прогноза 20182020 г.

Общински
план за
развитие

Процедури по
съставяне и
приемане на
проектобюджета
и бюджетната
прогноза

Първо тримесечие на
2017 г.

Приемане от ОС на
проектобюджет
2017 и
средносрочна
бюджетна прогноза
2017-2019 г.

Бюджет за
2017 г. и
средносро
чна
бюджетна
прогноза
2018-2020
г.

Внасяне на
промени и контрол
върху текущото
изпълнение на
бюджет 2017 г.

Увеличаване
на приходната
част по
проектобюдже
та в текущата
и следващи
бюджетни
години

Общински
план за
развитие

Текущо
изпълнение и
анализ на
изпълнението на
бюджетните
показатели

Текущо

Внесени и
извършени
промени спрямо
началния бюджетен
план

Начален
бюджетен
план за
2017 г.

Приет
бюджет за
2017 г. и
средносроч
на
бюджетна
прогноза
2018-2020 г.
от ОС
Уточнен
план по
бюджета за
2017 г.

Съставяне и
приемане на ГФО
на Община
Търговище за 2016
г.

Подобряване
на системите
за счетоводна
отчетност и
контрол, чрез
внедряване и
усъвършенств
ане на
приложимите
програмни
продукти.
Интегриране
на
финансовите
отчети на ВРБ
с програмните
продукти на
ПРБ.

Текущо
изпълнение на
оперативносчетоводната
дейност

Първо полугодие

Приемане на ГФО.
Приемане на одита
на ГФО.

Начални
салда по
ОВ.

Доклад
Сметна
палата

Внедряване на
ПП във ВРБ,
съвместими с
програмните
продукти в
Община
Търговище.

Месечно, тримесечно

Въвеждане в
действие на ПП във
ВРБ, приложими за
консолидиране на
отчетите

Нерегламе
нтирано и
несъвмест
имо
приложен
ие на ПП
във ВРБ.

Въведени в
действие
ПП във
ВРБ,
приложими
за
консолидир

Текущо счетоводно
отчитане.
Представяне на
месечни и
тримесечни отчети
в МФ
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Приет бюджет
за 2017 с
Решение № 2 по
протокол № 17
от 26.01.2017
година на
Общински
съвет
Търговище
Изготвен
уточнен план за
2017 г..
Издадени са 50
заповеди на
кмета на
общината за
промени по
бюджета
Одитиран ГФО
от Сметна
палата, като
становището е
„приет без
резерви“

Изготвени
месечни и
тримесечни
отчети

Оптимизиране
на процесите
по
консолидиран
е на отчетите
за МФ

ане на
отчетите

ОТДЕЛ:МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Осигуряване на
изпълнението на
приходната част на
бюджета по МДТ

Съставяне на
средносрочни
прогнози по
МДТ

Подготовка за
определяне на нови
натурални
показатели
за определяне на
ТБО

Определяне
приложение в
наредба на
натурални
измерители за
ТБО и оценка
на
събираемост
при
новата база

Месечно изпълнение

Анализи,
проучване на
приложени
модели
в други общини.

Съгласно сроковете
предвидени в ЗМДТ
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Осигурена повисока
събираемост на
МДТ
в сравнение с
предходния
отчетен
период

Сравнител
ен
предходен
отчетен
период

Текущо
изпълнение
на база
разчет
по бюджета
и
спрямо
предходен
отчетен
период

Приемане на нова
наредба съгл.
ЗМДТ

Текущо
приложен
ие
на
наредбата

Приемане
на
нова
наредба
съгл. ЗМДТ
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Всички
показатели по
приходната част
от бюджета са
изпълнени, като
са надминати
нивата на
изпълнение от
2016 г..
Методично
изпълнение на
приходната част
съобразена с
разчетите за
2017
г..Създадена е
по-ефективна
система за
взаимодействие
с други
държавни
структури.
Съгласно
промените в
ЗМДТ,
приемането на
нова наредба се
отлага за 2018
година. Има
Актуализиране
на наредбата с
Решение № 6 по
Протокол № 19
от 31.03.2017, в

Въвеждане на
данък върху
таксиметровите
превози

Въвеждане на
промени в
действащата
наредба в
съответствие с
ЗМДТ.
Прогнозиране
на приходите
от въведения
данък.

Провеждане на
процедури по
разпореждане с
общинско
имущество

Изготвяне на
програма за
управление и
разпореждане
с имотите –
общинска
собственост
през 2017 г.

Стратегия за
управление
на
общинската
собственост
за периода
2017 -2019 г.

Провеждане на
процедури по
разпореждане с
общинско
имущество

31.12.2017 г.

Създаване на
ефективна система
за събиране на
новия данък.

Сравняван
е на
застъпенит
е
бюджетни
показатели
с текущата
събираемо
ст.

Изпълнение
на
заложената
бюджетна
прогноза.

Текущо изпълнение

Изпълнение на
годишната
програма за
управление и
разпореждане с
имотите –
общинска
собственост през
2017 г.

Програма
за
управлени
еи
разпорежд
ане с
имотите –
общинска
собственос
т през
2017 г.

Отчет за
изпълнение
то
годишната
програма за
управление
и
разпорежда
не с
имотите –
общинска
собственост
през 2017 г.
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сила от
31.03.2017 г.;
Изменена с
Решение
№7903/21.06.20
17г. по АД
2885/2017г. на
ВАС.; Изменена
с Решение № 4
по Протокол №
25 от
27.07.2017г., в
сила от
27.07.2017 г.
Създадена е
ефективна
система в
Общинска
администрация
по отношение
на приемане,
обработка и
заплащане на
дължимия
данък.
Бюджетните
показатели са
преизпълнени.
Отчет за
изпълнението
годишната
програма за
управление и
разпореждане с
имотите –
общинска
собственост
през 2017 г. ще
бъде разгледан
на сесия на
Общински
съвет през
м.януари 2018 г.

Дирекция ”Икономическо развитие”
Стартиране на
проект за основен
ремонт,
внедряване на
мерки за
енергийна
ефективност,
оборудване и
обзавеждане на 4
сгради на
образователната
инфраструктура в
гр. ТърговищеОУ „Хр.Ботев”;
Детска ясла №1
„Първи юни”;
ЦДГ №7
„Снежанка”; ЦДГ
№9 „Приказка”
(Изпълнение на 4
обекта по ИПГВР)
(по ОПРР 20142020)

СЦ3 от ОПР 20142020: Запазване и
развитие на
човешкия капитал,
чрез подобряване
на
образователните,
здравни, социални
и
административни
услуги

ОП „Региони
в растеж”,
ИПГВР,
Общински
план за
развитие на
Община
Търговище
2014-2020,
одобрена
Инвестицион
на програма;
Одобрено
проектно
предложение
„Обновяване
и
модернизиран
е на
общинската
образователна
инфраструкту
ра“ по ОПРР
2014-2020

Подготовка
на тръжни
документаци
и,
провеждане
на тръжни
процедури и
избор на
изпълнители
на
проектните
дейности и
сключване на
договори за
СМР,
строителен
надзор,
авторски
надзор,
доставка на
оборудване и
обзавеждане
и
информация
и
комуникация

от 01.01.2017 до
30.07.2017 – да се
проведат процедурите
за избор на
изпълнители и да се
сключат договори с
избраните изпълнители
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Подобряване на
образователните
услуги чрез
цялостно
обновяване и
модернизиране на
4 обекта на
образователна
инфраструктура внедряване на
мерки за
енергийна
ефективност и
достъпна
архитектурна
среда,
преоборудване на
сградите,
благоустрояване
на детските
площадки и
прилежащи
дворни
пространства

Одобрено
проектно
предложе
ние,
сключен
договор за
БФП и в
процес е
подготовк
ата на 3
тръжни
документа
ции за
избор на
изпълните
ли;
обявени
са 3
процедури
за избор
на
изпълните
ли по
проекта, в
процес е
оценката
на
офертите

6 проведени
процедури за
избор на
изпълнители
по ЗОП и
сключени
договори по
ЗОП;
стартирал
ремонт на
образователн
ите
институции,
съгласно
графика на
проекта
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Осигуряване
финансирането
на областен
информационе
н център
Търговище
BG05SFOP0014.001-0006
Бюджетна
линия за
Община
Търговище в
качеството й на
бенефициент
по ОПРР
BG16RFOP001
-8.001-0005
Нови
хоризонти
BG05M9OP001
-2.002-0182
С грижа за теб
Услуги за
ранно детско
развитие)
BG05M9OP001
-2.004-0048
Приеми ме
2015
Общината е
партньор, а
бенефициент е
АСП
Обучение и
заетост за
младитe хора
Общината е
партньор работодател, а
бенефициент е

Стартиране на
проект за ремонт
и реконструкция
на улична мрежа в
гр. Търговище (по
ОПРР 2014-2020)

СЦ1 от ОПР 20142020 Балансирано
териториално
развитие, чрез
комплексно
подобряване
състоянието на
техническата
инфраструктура и
жизнената среда,
съхраняване и
опазване на
природното
богатство и
културноисторическо
наследство

ОП „Региони
в растеж”,
ИПГВР,
Общински
план за
развитие на
Община
Търговище
2014-2020,
одобрена
Инвестицион
на програма

Оценка и
одобряване
на проектно
предложение
и стартиране
на
проектните
дейности за
основен
ремонт и
реконструкц
ия на 5
линейни
обекта в гр.
Търговище:
ул. „3 март”;
ул.
„Гладстон” и
ул. „Велико
Търново” от
ул. „В.
Левски” до
бул. „М.
Андрей”;
бул.

внесен за оценка през
месец декември 2016 г.;
до края на месец март
се очаква одобрението
му и сключване на
договор
от 01.01.2017 до
30.07.2017 – да се
проведат процедурите
за избор на
изпълнители и да се
сключат договори с
избраните изпълнители
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Подобряване и
цялостно
модернизиране на
градската среда,
чрез ремонт на 5
обекта от
уличната мрежа в
град Търговище
(Изпълнение на 5
линейни обекта по
ИПГВР)

Проектно
предложе
ние, което
е в процес
на оценка,
липса на
договор за
БФП и
тръжни
документа
ции за
избор на
изпълните
ли

1 Одобрено
проектно
предложение;
1 сключен
договор за
БФП; 5
изготвени
тръжни
документаци
и за избор на
изпълнители
по ЗОП
5 проведени
процедури за
избор на
изпълнители
по ЗОП и
сключени
договори по
ЗОП;
стартирал
ремонт на
линейните
обекти,
съгласно
стр. 23 от 36

Агенция по
заетостта
Обновяване и
модернизиране
на общинската
образователна
инфраструктур
а
BG16RFOP001
-1.033-001-C01
Осигуряване на
топъл обяд в
гр. Търговище
и малките
населени места
BG05FMOP001
-3.002-0149С02
Развитие,
обновяване и
модернизиране
на градската
среда в гр.
Търговище
BG16RFOP001
-1.033-001-С02
Инвестиционна
програма на
Община
Търговище за
изпълнение на
проекти
интегрирано и
устойчиво
градско
развитие
BG16RFOP001
-1.040-0004

Актуализиране на
транспортната
схема на общината

Подобряване на
организацията и
безопасността на
движение в
Община
Търговище.

Общински
план за
развитие на
Община
Търговище
2014-2020 г.Приоритет 1
Програма за
управление за
периода 20152019 годинаПриоритет 2
задача №1

„Сюрен”;
изграждане
на кръгово
кръстовище
– бул.
„Митрополи
т Андрей” –
ул. „Поп
Сава
Катрафилов”
; кв. „Запад
2” –
подобект 1
Подготовка
на тръжни
процедури,
избор на
изпълнители,
сключване на
договори за
СМР,
строителен
надзор,
авторски
надзор и
публичност
Изработване
на Генерален
план за
организацият
а на
движението
в град
Търговище.

графика на
проекта

До м.декември 2017г.
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Гарантиране на
сигурност по
улиците в
населените места
и облекчаване на
трафика

Генерален
план за
организация
на
движението
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През 2017 г.
беше
проведена
обществена
поръчка по
чл.20, ал.2 т.2
от ЗОП и
сключен
договор с
превозвача с
предмет
Извършване на
„Случаен
превоз“ на
служители на
общинска
администрация

.
През 2017 г.
беше сключен
договор за
извършване на
обществен
превоз на
пътници по
автобусна
линия
„ТърговищеОмуртаг“ от
областната
транспортна
схема на
основание чл.5,
параграф 5 от
Регламент /ЕО/
№1370/2007г. и
Решение №25
от 30.01.2017г.
на областния
управител на
Област
Търговище –
след прекратен
договор с
предходния
превозвач
поради
неизпълнение
на договорните
условия.
През 2017 г.
беше сключен
договор за
извършване на
транспортна
услуга за
доставка на
хляб и основни
хранителни
продукти в 4
Отчет за изпълнение на годишните цели на общинска администрация Търговище за 2017 г.

стр. 25 от 36

населени места
с население до
500 жители – с.
Горна Кабда, с.
Кошничари, с.
Мировец и с.
Цветница
финансирани
по ПМС
№374/22.12.20
16 г.
През 2017 г.
беше
възложено и
изработен
Генерален план
за организация
на движението
на територията
на град
Търговище.
На ОКТБД
бяха
разгледани
много въпроси
и предприети
мерки за
подобряване на
организацията
и
безопасността
на движението
в общината,
както и
изграждане на
повдигнати
пешеходни
пътеки и
изкуствени
неравности за
ограничаване
на скоростта на
движение на
Отчет за изпълнение на годишните цели на общинска администрация Търговище за 2017 г.
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МПС- общо 8
бр.
Подновяване и
поставяне на
маршрутни
разписания с
часовете на
преминаване
по автобусните
спирки на
градските
автобусни
линии.
Създадоха се
Регистър на
издадените
разрешения за
таксиметров
превоз на
пътници 2017
г.; Регистър на
карти за хора с
увреждания и
Регистър на
издадени
пропуски от
КТБД за
влизане в зони
и улици,
ограничени за
движение на
ППС за 2017 г..
Същите са
публикувани
на сайта на
общината и са
публични.
Въвеждане на
цена за отдаване
под наем, аренда и
право на ползване
на земеделски

Развитие на
селското и
горското
стопанство

Общински
план за
развитие на
Община
Търговище

Актуализира
не на
Наредбата за
базисните
цени при

31.12.2017

Отчет за изпълнение на годишните цели на общинска администрация Търговище за 2017 г.

Адекватно
заплащане за
ползване на
имоти- общинска
собственост

Предостав
ено право
на
ползване
за

Увеличение
на приходите
на общината.
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Изменение на
Наредбата за
опазване на
обществения
ред на

имоти за
създаване на
постоянни и
настаняване на
временни
пчелини.

2014-2020 г.Приоритет 2
Програма за
управление за
периода 20152019 годинаПриоритет 2

отдаване под
наем на
общинско
имущество.
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настанява
не на
пчелини
на ниски
цени

територията на
Община
Търговище:
Променен е Чл.
13 с което се
забранява
отглеждането
на
селскостопанск
и животни и
птици в
жилищните
зони на града и
околоблоковит
е пространства
с изключение
на декоративни
животни и
птици.
Регламентиран
ое
отглеждането
на декоративни
животни и
птици в мазета,
тавани, гаражи,
стълбищни
площадки,
балкони,
тераси или
лоджии на
жилищни
блокове и
кооперации и
други места,
както и
отглеждането
им в дворни
места и
околоблокови
пространства, в
мазета, тавани,
гаражи,
стр. 28 от 36

стълбищни
площадки,
балкони,
тераси или
лоджии на
жилища,
необхванати от
ЗУЕС.
Променен е чл.
18, т. 4а, с
което се
забранява
изхвърлянето
на остатъци от
хранителни
продукти от
домакинствата
извън
контейнерите
за
сметосъбиране
с цел
изхранване на
бездомни
животни.
Във връзка с
изискването на
чл. 37и, ал. 15
от ЗСПЗЗ в
договорите,
сключени след
Решение на ОС
Търговище /от
м. февруари
2017 г./ за
пасища, мери и
ливади, е
включена
клауза за
безвъзмездно
ползване на
частите от
имоти, които
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не попадат в
допустимия
слой, за срок от
две стопански
години.
През 2017 г. са
сключени 15
договора за
петгодишен
срок на
отдаване и 14
едногодишни
договора за
наем на
пасища, мери и
ливади от
проведен търг
по чл. 37и, ал.
14 от ЗСПЗЗ за
поддържане в
добро
земеделско
състояние.
Действащите
към момента 5
годишни
договори за
ползвани на
пасища, мери и
ливади са 150
бр.
През 2017 г. са
сключени
договори за
общински
земеделски
земи: след
проведен търг
през м. май
2017г. - 63
договора; за
полски пътища
– 261 договора;
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за общински
земи по чл.37в,
ал.10 от
ЗСПЗЗ- 60
договора.
Действащите в
момента
договори за
наем, аренда и
право на
ползване на
земеделска
земя /от
проведени
търгове/ са 283
броя.
Общо
действащи
договори в
момента за
земи, мери,
ливади и
пасища,
договори за
пътища и
договори за
чл.37в, ал.10 от
ЗСПЗЗ
/общински
земи- бели
петна/ - 633
броя.
По отношение
на Програмата
за овладяване
на
безстопанствен
ите кучета:
изпратени са
по две писма
на всички
управители на
етажната
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собственост, от
които са
получени
отговори от
406
управителя;
декларирани са
нови домашни
любимцикучета 911 бр.
през 2017 г. ,
като пред
предходни
години са били
300 бр.; в
национална
база данни са
регистрирани
1923 бр. кучета
само през 2017
г., срещу 206
бр. за минали
години;
извършено е
преброяване на
домашните
кучета по
селата/с
изключение на
три села/;
извършено
частично
разширение на
приюта за
безстопанствен
и кучета- сега е
за 45 животни,
срещу 27 бр.
животни за
минали години.
Създадоха се
Регистър на
пчелините и
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пчелните
семейства;
Регистър на
разпределените
площи пасища,
мери и ливади,
общинска
собственост,
разпределени
по протокол за
срок на
отдаване от 5
години;
Регистър на
кучетата,
регистрирани и
декларирани на
територията на
Община
Търговище.
Същите са на
сайта на
общината и са
публични.
Привличане на
посетители и
туристи в община
Търговище чрез
организиране на
културни, спортни
и други събития

Развитие на
интегриран
туризъм чрез
опазване,
популяризиране и
развитие на
културното и
природно
наследство

Актуализиран
Общински
план за
развитие на
Община
Търговище
2014 – 2020
г.- Приоритет
2 Мярка 2.3.1
Програма за
развитие на
туризма на
територията
на Община
Търговище
през 2017 г.

1. Участие в
туристически
изложения и
борси в
страната;
2.
Организиран
е на
туристически
инициативи;
3.
Разработване
на рекламни
материали;

Постоянен
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Привличане
интереса на
туроператори от
страната и
включване на
Търговище в
техните програми
и пакети с цел
увеличаване на
туристите в нашия
град

Брой
пренощув
али лица в
хотелите;
брой
посетител
ив
музеите

Увеличение
на туристите
и приходите
на общината.

стр. 33 от 36

По време на
240
традиционен
панаир за
първи път се
поставиха и
използваха 10
бр. павилиони,
където
представители
на различни
фирми и
сдружения
изложиха
своите изделия
и продукти.
Същите
павилиони ще

Регламентиране на
възможността за
издаване на
сертификат за
общински
инвестиции клас В
и предоставяне на
съответни
стимули свързани
с него, както и
синхронизиране
на нормативните
документи приети
от Общински
съвет н
националното
законодателство

Развитие на
икономиката, чрез
осигуряване на
благоприятна
бизнес среда,
насърчаване на
инвестициите и
създаване на нови
работни места.

Актуализиран
документ за
изпълнение
на Общински
план за
развитие на
Община
Търговище
2014-2020 г.Приоритет 2,
Мярка 2.1.1 ;
Програма за
управление за
периода 20152019 годинаПриоритет 2,
задача №14

Разработване
и приемане
на Наредба
за
насърчаване
на
инвестициит
е с общинско
значение в
Община
Търговище и
издаване на
сертификати
клас В

От м. януари до
м.декември 2017 г.
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Възможност
проектите с
общинско
значение да се
насърчават като
инвестиции клас
В, когато се
реализират в
административнит
е граници на
общината, както и
подобряване на
инвестиционния
климат в
общината –
създаване на нови
и разрастване на
съществуващи
предприятия

Създаване на
нови работни
места и
устойчива
заетост
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се предложат и
за други
мероприятия,
като Коледен и
Новогодишен
базар.
Създадоха се
Регистър за
търговските
обекти;
Регистър на
ненормирано
работно време
на търговските
обекти и
Регистър на
категоризирани
туристически
обекти.
Същите са
публикувани
на сайта на
общината и са
публични
Наредба за
насърчаване на
инвестициите с
общинско
значение в
Община
Търговище и
реда за
издаване на
сертификати за
инвестиция
клас В, приета
на заседание на
Общински
съвет Търговище с
Решение № 5
по Протокол №
29/30.11.2017

от и влиза в
сила от
30.11.2017 г.)
Дирекция „Устройство на територията“
Обновяване и
модернизиране на
транспортната
инфраструктура в
общината

Изграждане на
модерна
транспортна
инфраструктур
а

Програма за
управление на
община
Търговище
2015г.-2019г.

Стартиране на проект
за основен ремонт,
внедряване на мерки
за енергийна
ефективност,
оборудване и
обзавеждане на 4
сгради на
образователната
инфраструктура в гр.
Търговище- ОУ
„Хр.Ботев”; Детска
ясла №1 „Първи
юни”; ЦДГ №7
„Снежанка”; ЦДГ №9
„Приказка”
(Изпълнение на 4
обекта по ИПГВР)
(по ОПРР 2014-2020)

СЦ3 от ОПР
2014-2020:
Запазване и
развитие на
човешкия
капитал, чрез
подобряване на
образователнит
е, здравни,
социални и
административ
ни услуги

ОП „Региони
в растеж”,
ИПГВР,
Общински
план за
развитие на
Община
Търговище
2014-2020,
одобрена
Инвестицион
на програма;
Одобрено
проектно
предложение
„Обновяване
и
модернизиран
е на
общинската
образователна
инфраструкту
ра“ по ОПРР
2014-2020

Стартиране на проект
за ремонт и

СЦ1 от ОПР
2014-2020

ОП „Региони
в растеж”,

1.Реконструкция и
рехабилитация на
общинската пътна
мрежа.
2.Реконструкция и
рехабилитация на
уличната пътна
мрежа в
гр.Търговище и
селата.
Подготовка на
тръжни
документации,
провеждане на
тръжни процедури
и избор на
изпълнители на
проектните
дейности и
сключване на
договори за СМР,
строителен надзор,
авторски надзор,
доставка на
оборудване и
обзавеждане и
информация и
комуникация

постоянен

Подобряване на
инфраструктура
та в Община
Търговище

Изградена
транспортна
инфраструкту
ра.

от
01.01.2017
до
30.07.2017
– да се
проведат
процедури
те за
избор на
изпълните
ли и да се
сключат
договори
с
избраните
изпълните
ли

Подобряване на
образователните
услуги чрез
цялостно
обновяване и
модернизиране
на 4 обекта на
образователна
инфраструктура
- внедряване на
мерки за
енергийна
ефективност и
достъпна
архитектурна
среда,
преоборудване
на сградите,
благоустрояване
на детските
площадки и
прилежащи
дворни
пространства

Одобрено
проектно
предложение,
сключен
договор за
БФП и в
процес е
подготовката
на 2 тръжни
документации
за избор на
изпълнители;
обявени са 2
процедури за
избор на
изпълнители
по проекта, в
процес е
оценката на
офертите

2 проведени
процедури
за избор на
изпълнител
и по ЗОП и
сключени
договори по
ЗОП;
стартирал
ремонт на
образовател
ните
институции,
съгласно
графика на
проекта

Сключени четири
договора по ЗОП за
СМР, четири
договора за
строителен надзор,
четири договора за
авторски надзор и др.

Оценка и
одобряване на

внесен за
оценка

Подобряване и
цялостно

Одобрено
проектно

1 Одобрено
проектно

Сключени пет
договора по ЗОП за
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Подобряване на
организацията и
безопасността на
движение в общината
чрез решенията на
КТБД и изградената
транспортна
инфраструктура.
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реконструкция на
улична мрежа в гр.
Търговище (по ОПРР
2014-2020)

Балансирано
териториално
развитие, чрез
комплексно
подобряване
състоянието на
техническата
инфраструктур
а и жизнената
среда,
съхраняване и
опазване на
природното
богатство и
културноисторическо
наследство

ИПГВР,
Общински
план за
развитие на
Община
Търговище
2014-2020,
одобрена
Инвестицион
на програма

проектно
предложение и
стартиране на
проектните
дейности за
основен ремонт и
реконструкция на 5
линейни обекта в
гр. Търговище: ул.
„3 март”; ул.
„Гладстон” и ул.
„Велико Търново”
от ул. „В. Левски”
до бул. „М.
Андрей”; бул.
„Сюрен”;
изграждане на
кръгово
кръстовище – бул.
„Митрополит
Андрей” – ул. „Поп
Сава Катрафилов”;
кв. „Запад 2” –
подобект 1
Подготовка на
тръжни процедури,
избор на
изпълнители,
сключване на
договори за СМР,
строителен надзор,
авторски надзор и
публичност

през
месец
декември
2016 г.; до
края на
месец
март се
очаква
одобрение
то му и
сключване
на
договор
от
01.01.2017
до
30.07.2017
– да се
проведат
процедури
те за
избор на
изпълните
ли и да се
сключат
договори
с
избраните
изпълните
ли

модернизиране
на градската
среда, чрез
ремонт на 5
обекта от
уличната мрежа
в град
Търговище
(Изпълнение на
5 линейни
обекта по
ИПГВР)
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предложение,
сключен
договор за
БФП и в
процес е
подготовката
на 2 тръжни
документации
за избор на
изпълнители;
обявени са 2
процедури за
избор на
изпълнители
по проекта, в
процес е
оценката на
офертите

предложени
е; 1 сключен
договор за
БФП; 2
изготвени
тръжни
документац
ии за избор
на
изпълнител
и по ЗОП
2 проведени
процедури
за избор на
изпълнител
и по ЗОП и
сключени
договори по
ЗОП;
стартирал
ремонт на
линейните
обекти,
съгласно
графика на
проекта
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СМР, пет договора за
строителен надзор,
пет договора за
авторски надзор и др.

