Годишни цели на общинска администрацията Търговище за 2019 г.

Цели за 2019 г.

Стратегически цели

Стратегически
документ

Дейности

Срок
през
2019 г.

Очакван резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за
текущо състояние
целево състояние

Дирекция „Административно, правно и стопанско обслужване“

Управление на
качеството и
подобряване на
изпълнението

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 20142020

Управление на
качеството и
подобряване на
изпълнението

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 20142020

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 -

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

Съответствие на
нормативната уредба на
общината с
националното и
европейско
законодателство

Програма за
управление за
периода 20152019 година

Програма за
управление за
периода 20152019 година

Внедряване на
модела CAF
Първи годишен
контролен одит
ISO 9001-2015
ISO 14001-2015

Януари –
декември
2019

Внедряване
електронни
административн
и услуги

Януари –
декември
2019

Изграждане на
безплатни
високоскоростн
и мрежи за
безжичен
достъп до
интернет на
обществени
места
Изготвяне на
предложения и
проекти за
изменения на
нормативната
уредба в
съответствие с
действащото
законодателство

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

Януари –
декември
2019

Осигуряване на
достъп до качествен
интернет на
обществени места

Януари –
декември
2019

Привеждане на
нормативната
уредба в
съответствие с
действащото
законодателство
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СУКОС
ISO 9001-2015
ISO 14001-2015

Брой услуги от 2ро ниво

Доклад и план за
действие по CAF
СУКОС
ISO 9001-2015
ISO 14001-2015

Брой електронни
услуги от 4то ниво

Брой точки за
безплатен интернет

Брой влезли в сила
актуализирани и
нови наредби през
2018
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Брой влезли в сила
актуализирани и
нови наредби през
2019

Търговище

Повишаване на
административния
капацитет

Ефективно управление
на човешките ресурси

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

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

Планиране на добра
медийна политика в
координация с
всички нива в
общинската
администрация

Изграждане на
положителна визия на
Община Търговище

Програма за
управление за
периода 20152019 година

Общински план
за развитие 20142020

Общински план
за развитие 20142020

Изготвяне на
годишен план за
обучение на
служителите
Актуализиране
на вътрешни
правила
свързани с
човешките
ресурси
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
Навременно и
пълно
отразяване на
дейността на
Община
Търговище,
постоянен
мониторинг на
всички

Януари –
декември
2019

Януари –
декември
2019

Януари –
декември
2019
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Придобиване на
нови знания
Повишаване
компетентността и
мотивацията на
служителите,
обвързана с
постигнати
резултати

Стартиране и
провеждане на
обществените
поръчки, съгласно
нуждите на Община
Търговище

Постигане на
информираност и
прозрачност
относно работата на
Община Търговище

Брой проведени
обучения през
2018

Брой проведени
обучения през 2019

Брой сключени
договори за
обществени
поръчки през 2018

Брой сключени
договори за
обществени
поръчки през 2019

Брой публикации
през 2018

Брой публикации
през 2019
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информационни
потоци

Организационнотехническото
обезпечаване на
изборите, в
съответствие с
националното
законодателство

Организационн
о-техническа
подготовка и
съдействие на
ОИК/РИК за
провеждане на
изборите

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

1.Организация,
контрол и
анализ на
нуждите на
звената от
общинска
администрация
за
осъществяване
на техните
дейности
2.Своевременно
подготвени и
предоставени
материали за
заседания на
постоянни
комисии и
Общински
съвет.

Дирекция „Бюджет, финанси и МДТ“
Съставяне и
Съставяне и приемане на
приемане на
Проектобюджет за 2019
Проектобюджет за
г. и актуализирана
2019 г. и
бюджетна прогноза
актуализирана
2019-2020 г.
бюджетна прогноза
за периода 2019 –
2020 г.

Общински план
за развитие

Процедури по
съставяне и
приемане на
проектобюджет
а и бюджетната
прогноза

През 2019

Недопускане на
грешки или
констатирани
пропуски при
произвежданите
избори.
Оптимизиране на
разходите за
организационнотехническата
подготовка на
изборите

Януари –
декември
2019

Оптимизиране на
разходите за
обезпечаване на
дейността на
общинска
администрация и
Общински съвет

Първо
тримесечие
на 2019 г.
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Приемане от ОС на
проектобюджет
2019 и
актуализирана
бюджетна прогноза
2019-2020 г.

Брой жалби за
допуснати грешки
или пропуски

Бюджет за 2018 г.
и актуализирана
бюджетна
прогноза 20182019 г.
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Приет бюджет за
2019 г. и
актуализирана
бюджетна прогноза
2019-2020 г. от ОС

Внасяне на
промени и контрол
върху текущото
изпълнение на
бюджет 2019 г.

Внасяне на промени и
контрол върху текущото
изпълнение на бюджет
2019 г.

Съставяне и
приемане на ГФО
на Община
Търговище за 2018
г.

Подобряване на
системите за счетоводна
отчетност и контрол,
чрез внедряване и
усъвършенстване на
приложимите програмни
продукти.

Текущо счетоводно
отчитане.
Представяне на
месечни и
тримесечни отчети
за касово
изпълнение на
бюджета в МФ;
Изготвяне и
представяне на
тримесечни
оборотни
ведомости

Интегриране на
финансовите отчети на
ВРБ с програмните
продукти на ПРБ.
Оптимизиране на
процесите по
консолидиране на
отчетите за МФ

Общински план
за развитие

Текущо
изпълнение и
анализ на
изпълнението
на бюджетните
показатели
Текущо
изпълнение на
оперативносчетоводната
дейност.
Организация и
обучение за
работа с ПП
„ФСД”; ПП
„Питагор”
Усъвършенства
не на
комплексната
работа на
всички
програмни
продукти,
използване в
„Общинска
администрация”
и ВРБ.
Внедряване на
ПП „ФАСБюджет” и
ПП”Оборотна
ведомост”
Разработване и
внедряване на
изходи от
Програмни
продукти
използвани от
ВРБ,
съвместими с
програмните
продукти в
Община

Текущо

Внесени и
извършени промени
спрямо началния
бюджетен план

Начален бюджетен
план за 2019 г.

Уточнен план по
бюджета за 2019 г.

Първо
полугодие

Приемане на ГФО.
Одит на ГФО от
Сметна палата на
Република
България.

ГФО за 2017 г.

Изготвен ГФО 2018
г.

Месечно,
тримесечно

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

Нерегламентирано
и несъвместимо
приложение на ПП
във ВРБ.

Въведени в
действие ПП във
ВРБ, приложими за
консолидиране на
отчетите
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Провеждане на
процедури по
разпореждане с
общинско
имущество

Изготвяне на програма
за управление и
разпореждане с имотите
– общинска собственост
през 2019 г.

Изпълнение на
заложените в
бюджета за 2019 г.
планови показатели
за приходи от
местни данъци и
такси,
администрирани от
отдела

Осигуряване на
постоянни
прогнозируеми приходи
за общинския бюджет,
чрез повишаване на
текущата събираемост и
данъчна култура на
задължените лица

1.Прием и
своевременна
обработка на
подадените от
задължените
лица данъчни
декларации.
2.Коректно и
експедитивно
инкасиране на
суми по
начислени
облози.
3.
Своевременна
бработка на
банкова
информация за
постъпили
плащания от
задължени
лица.

Образуване на
принудително
събиране срещу
некоректни
длъжници

Ефективно управление и
планиране – чрез
установяване,
обезпечаване и събиране
на местните данъци и
такси
Определяне
приложение в

Образувани
производства за
принудително
събиране

Подготовка за
определяне на нови

Стратегия за
управление на
общинската
собственост за
периода 2018 2020 г.

Търговище.
Провеждане на
процедури по
разпореждане с
общинско
имущество

Текущо
изпълнение

Месечно
изпълнение

От месец
януари до
месец
декември
2019
година.

Анализи,
проучване на
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Изпълнение на
годишната програма
за управление и
разпореждане с
имотите – общинска
собственост през
2019 г.

Програма за
управление и
разпореждане с
имотите –
общинска
собственост през
2019 г.

1.Коректни и точни
облози по подадени
данъчни
декларации,
осигуряващи
улесняване процеса
по установяване
размера на
задължението, с цел
предприемане на
принудителни
мерки по
събирането му.
2.Подобряване
информираността на
задължените лица за
деклариране на
придобити
имоти/движими и
недвижими/.
3. Повишаване
данъчната култура
по отношение
заплащане на
данъци и такси.

Увеличаване
облога на данъка
върху недвижимите имоти
и такса битови
отпадъци при
непроменени
ставки и данъчна
основа.
Повишаване
текущата
събираемост,
спрямо предходен
период.
Намаляване броя
на съставените
АУАН за
нарушаване на
законодателството
в сферата на
местните данъци и
такси.

Събрани
просрочени
задължения

Постъпления от
производства за
принудително
събиране

Намаляване на
задълженията от
предходни години.

Приемане на нова
наредба съгл. ЗМДТ

Текущо
приложение

Приемане на
нова наредба
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Отчет за
изпълнението
годишната програма
за управление и
разпореждане с
имотите – общинска
собственост през
2019 г.
Текущо
изпълнение на база
разчет
по бюджета и
спрямо
предходен
отчетен
период

натурални
показатели
за определяне на
ТБО

наредба на
натурални
измерители за
ТБО и оценка на
събираемост при
новата база
Дирекция „Икономическо развитие“
Изпълнение на
СЦ3 от ОПР 2014-2020:
проект за основен
Запазване и развитие на
ремонт, внедряване човешкия капитал, чрез
на мерки за
подобряване на
енергийна
образователните,
ефективност,
здравни, социални и
оборудване и
административни услуги
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 20142020)
Подготовка на
Приоритет 3 ОПР 2014проект
2020, СЦ 3.7, Мярка
„Изграждане на
3.7.1.
съвременна
жилищна среда за
социално слаби
семейства в община
Търговище

приложени
модели
в други общини.

Съгласно
сроковете
предвидени
в ЗМДТ

ОП „Региони в
растеж”, ИПГВР,
Общински план
за развитие на
Община
Търговище 20142020, одобрена
Инвестиционна
програма;
Одобрено
проектно
предложение
„Обновяване и
модернизиране
на общинската
образователна
инфраструктура“
по ОПРР 20142020

Изпълнение на
СМР,
строителен
надзор,
авторски
надзор,
доставка на
оборудване и
обзавеждане и
информация и
комуникация на
обект ЦДГ №7
„Снежанка“.

от
01.01.2019
до
31.12.2019

ОП „Региони в
растеж”, ИПГВР,
Общински план
за развитие на
Община
Търговище 20142020, одобрена
Инвестиционна
програма

Одобряване на
технически
проект и
издаване на
разрешение за
строеж,
разработване на
проектно
предложение и
внасянето му за
оценка от
Междинното
звено и
подписване на
договор с ОПРР

От януари
2019 до
юли 2019
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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.
Изготвяне на
проектно
предложение и
внасяне за оценка в
Междинното звено

на
наредбата

съгл. ЗМДТ

3 обекта имат
разрешение за
ползване

Изпълнение на
дейностите по
проекта, съгласно
графика на проекта

Предстоящо
стартиране на
дейностите по
подготовка на
проекта

Изготвяне на
проектно
предложение,
внасяне за оценка в
Междинното звено
и изграждане на
инфраструктурата.
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Подготовка на
проект
„Преустройство на
сградата на бивша
земеделска банка в
изложбени зали,
внедряване на
мерки за енергийна
ефективност и
достъпна
архитектурна
среда“
Подготовка на
проект „Основен
ремонт на сградата
на Обединен детски
комплекс,
енергийно
обследване,
внедряване на
мерки за енергийна
ефективност и
достъпна
архитектурна среда
Работа по
проект„Алтернатив
а за живот“ по
Приоритетна ос 5
на ОП РР
„Регионална
социална
инфраструктура”,
по процедура
BG16RFOP0015.002 „Подкрепа за
деинституционализ
ация на социалните
услуги за възрастни
и хора с
увреждания”:
Изграждане,

Приоритет 3 ОПР 20142020, СЦ 3.8, Мярка
3.8.1.

ОП „Региони в
растеж”, ИПГВР,
Общински план
за развитие на
Община
Търговище 20142020, одобрена
Инвестиционна
програма

Приоритет 3 ОПР 20142020, СЦ 3.8, Мярка
3.8.1.

ОП „Региони в
растеж”, ИПГВР,
Общински план
за развитие на
Община
Търговище 20142020, одобрена
Инвестиционна
програма

Приоритетна ос 5 ОПРР
2014-2010

ОП „Региони в
растеж”,
Общински план
за развитие на
Община
Търговище 20142020, одобрена
Инвестиционна
програма

за изпълнение
на проекта.
Подготовка на
проектно
предложение и
внасянето му за
оценка в
Междинното
звено

От януари
2019 до
юли 2019

Изготвено проектно
предложение и
внесено за оценка в
междинното звено

Предстоящо
стартиране на
дейностите по
подготовка на
проекта

Изготвено 1
проектно
предложение,
внесено за оценка в
междинното звено

Подготовка на
проектно
предложение и
внасянето му за
оценка в
Междинното
звено

От януари
2019 до
юли 2019

Изготвено проектно
предложение и
внесено за оценка в
междинното звено

Предстоящо
стартиране на
дейностите по
подготовка на
проекта

Изготвено 1
проектно
предложение,
внесено за оценка в
междинното звено

Изпълнение на
дейности по
изграждане,
ремонт,
обзавеждане и
оборудване,
необходими на
следните нови
услуги: Център
за грижа за лица
с психични
разстройства, с
капацитет 15
лица; Център за
грижа за
възрастни хора
в невъзможност

От януари
2019 до
декември
2019

Осигуряване на
достъп до
качествени
социални услуги на
възрастни хора с
увреждания чрез
изграждане, ремонт,
обзавеждане и
оборудване,
необходими на
следните нови
услуги: Център за
грижа за лица с
психични
разстройства, с
капацитет 15 лица;
Център за грижа за

Предстоящо
стартиране на
дейностите по
възлагане на
проектиране.

Изготвено
проектно
предложение,
внесено за
одобрение от УО на
ОПРР.
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ремонта,
обзавеждането и
оборудването,
необходими за
създаване на
следните нови
услуги: Център за
грижа за лица с
психични
разстройства, с
капацитет 15 лица;
Център за грижа за
възрастни хора в
невъзможност за
самообслужване, с
капацитет 15 лица.
Актуализиране на
транспортната
схема на общината

за
самообслужване
, с капацитет 15
лица.

Подобряване на
организацията и
безопасността на
движение в Община
Търговище.

Общински план
за развитие на
Община
Търговище 20142020 г.Приоритет 1
Програма за
управление за
периода 20152019 годинаПриоритет 1 и 2

1.Разглеждане
на въпроси и
предприемане
на мерки на
ОКТБД за
подобряване на
организацията и
безопасността
на движение в
общината.
2. Подготовка
на процедура,
провеждане,
избор на
изпълнител и
сключване на
договор за
извършване на
случаен превоз.

възрастни хора в
невъзможност за
самообслужване, с
капацитет 15 лица.

От
01.01.2019г.
до
31.12.2019
г.
До
15.06.2019
г.

До
м.03.2019г.

Гарантиране на
сигурност по
улиците в
населените места и
облекчаване на
трафика
Случаен превоз на
служители на
Общинска
администрация,
общински
мероприятия,
дейности и
граждани на
Община Търговище.
Информираност на
населението за
часовете на
преминаване на
автобусите по
определени линии
от съответната
спирка

Изработен
Генерален план за
организация на
движението

Подобряване на
организацията и
безопасността на
движението в
общината

Има сключен
договор с
изпълнител със
срок до 15.06.2019
г.

Избор на
изпълнител и
сключване на
договор

Поставени
маршрутни
разписания само
на някои от
спирките в града

Поставяне на
маршрутни
разписания на
всички спирки в
чертите на града

3.Изработване и
поставяне на
маршрутни
разписания с
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1.Въвеждане на
цена за отдаване
под наем, аренда и
право на ползване
на земеделски
имоти за създаване
на постоянни и
настаняване на
временни пчелини.

2.Синхронизиране
на нормативните
актове на общината
с националното
законодателство.

Развитие на
интегриран

Развитие на селското и
горското стопанство

Създаване на условия и
предпоставки за
устойчиво и хармонично
развитие на
животновъдството, с цел
опазване на околната
среда и здравето на
хората и животните.

Привличане на
посетители и туристи в

Общински план
за развитие на
Община
Търговище 20142020 г.Приоритет 2
Програма за
управление за
периода 20152019 годинаПриоритет 2

часовете на
преминаване на
автобусните
спирки на
вътрешноградск
ите и
междуселищни
автобусни
линии в чертите
на града.
1.
Актуализиране
на Наредбата за
базисните цени
при отдаване
под наем на
общинско
имущество.

31.12.2019г.

Предоставено
право на ползване
за настаняване на
пчелини на ниски
цени

Увеличение на
приходите на
общината.

Процедура за
издаване на
становища при
спазване на
изискванията на
Наредба за
поддържане и
опазване на
обществения ред,
чистотата и
общественото
имущество и
Наредба
№44/20.04.2006г.
за ветеринарно
медицинските
изисквания към
животновъдните
обекти.

Запознаване
населението на
общината с
изискванията на
Наредбата.

Брой пренощували
лица в хотелите;

Увеличение на
туристите и

31.12.2019г.
Да се постигне
обективност,
прозрачност и
справедливост при
определяне обема на
животновъдната
дейност и местата за
отглеждане на
селскостопански
животни и птици на
територията на
общината- за лични
нужди и със
стопанска цел.

2.Приемане на
Наредба за
обема на
животновъдната
дейност и
местата за
отглеждане на
селскостопанск
и животни и
птици на
територията на
Община
Търговище.

Актуализиран
Общински план

Адекватно
заплащане за
ползване на имотиобщинска
собственост

1. Участие в
туристически

Постоянен
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туризъм чрез
опазване,
популяризиране и
развитие на
културното и
природно
наследство

община Търговище чрез
организиране на
културни, спортни и
други събития; Развитие
и утвърждаване на
Община Търговище като
туристическа
дестинация на
националния и
международния пазар

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.

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
2018 г.
Актуализиран
документ за
изпълнение на
Общински план
за развитие на
Община
Търговище 20142020 г.Приоритет 2,
Мярка 2.1.1 ;
Програма за
управление за
периода 20152019 годинаПриоритет 2,
задача №14

изложения и
борси в
страната;
2. Организиране
на туристически
инициативи;
3. Разработване
на рекламни
материали;

Насърчаване на
инвестициите с
общинско
значение в
Община
Търговище и
издаване на
сертификати
клас В

От м.
януари до
м.декември
2019 г.

Общински план
за развитие

1. Приемане на
бюджетите на
общинските
училища и ДГ
2. Приемане на
изменение и
допълнение на
Система от
правила и
критерии за
прием на

Януари

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

брой посетители в
музеите

приходите на
общината.

Възможност
проектите с
общинско значение
да се насърчават
като инвестиции
клас В, когато се
реализират в
административните
граници на
общината, както и
подобряване на
инвестиционния
климат в общината
– създаване на нови
и разрастване на
съществуващи
предприятия

Разработена и
приета през 2017 г.
Наредба за
насърчаване на
инвестициите с
общинско
значение в
Община
Търговище и
издаване на
сертификати клас
В

Създаване на нови
работни места и
устойчива заетост

Дирекция „Хуманитарни дейности“
I. Образование
1. Осигуряване
условия за
реализиране на
задължително
образование

Осигуряване качествено
образование в обновена
среда

Решения на
Общински съветТърговище

Януари
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2. Осигуряване на
модерна, достъпна
и безопасна
образователна база

Осигуряване качествено
образование в обновена
среда

Общински план
за развитие

ученици в
първи клас в
общинските
училища на
територията на
град Търговище
3. Контрол на
обхвата и
посещаемостта
на подлежащите
деца и ученици
чрез Механизма
по ПМС №
100/08.06.2018
г.
4. Осигуряване
и контрол на
транспортното
обслужване на
пътуващите
ученици в
община
Търговище.
1.
Приключване
на СМР
„Образователна
инфраструктура
“ по ОП РР

През
учебните
месеци

Май-юни

Декември

2. Обновяване
на детските
площадки на ДГ
с групи в селата
на община
Търговище и
привеждането
им в
съответствие с
нормативните
изисквания.
Култура
1. Разширяване

Постигане на динамика

Общински план

1. Подпомагане

Постоянен

Годишни цели на общинска администрация Търговище за 2019 година

Въвеждане в
експлоатация на ДГ
№ 7 „Снежанка“
Обновени детски
площадки в групи
на ДГ в селата
Дралфа, Овчарово,
Кралево и Руец

Издигане ролята на

Утвърден екип за
управление

Чрез проектно
кандидатстване на
ДГ по ПУДООС
или със средства
от общинския
бюджет

Проучвания на

Приключване на
оборудване и
обзавеждане на
образователната
институция

Отчет на целите за
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възможностите за
закрила и развитие
на културата,
популяризиране и
утвърждаване на
духовните
ценности и
продукти,
съобразявайки се с
местните традиции
и нагласи

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

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

на дейностите и
повишаване на
ефективността
от работата в
сферата на
културата;
2. Подпомагане
на общинското
ръководство в
разработването
на стратегии,
нормативни
актове,
механизми и
приоритети в
сферата на
културата и
читалищното
дело;
3. Проучване и
предлагане на
проекти и
оферти за
национални и
международни
контакти и
сътрудничество
в областта на
културата;
4.Методическо
ръководство на
общинските
културни
институти и
читалища,
координиране
дейността с
РИМ, ХГ и
държавните
театри в
процеса на
създаване,
съхранение и

ноември

Годишни цели на общинска администрация Търговище за 2019 година

културата в живота
на местната
общност, създаден
фонд „Култура“,
актуализирана
Наредба за
символиката на
община Търговище

нагласи и
възможности за
разширяване на
дейностите,
медийно
отразяване

периода
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2. Подобряване
качеството на
организация на
културните
дейности

3. Съхраняване на
високата
историческа и
познавателна
стойност на
паметниците на
културата, на
културно-

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
2019 г.

Общински план
за развитие 20142020 г.; Закон за
културното
наследство

разпространени
е на
художествени
ценности;
5. Събиране,
анализиране,
обобщаване и
предоставяне на
информация,
свързана с
културната
дейност;
6.Утвърждаване
на годишния
преглед на
читалищата,
като форма за
стимулиране на
местната
активност в
областта на
културата.
Изпълнение на
дейностите по
културния
календар за
2019 г. и фонд
„Култура“;
Изпълнение на
дейностите по
общинската
програма за
развитие на
читалищата.
Описване на
паметниците на
културата и на
археологически
те обекти;
Анализ на
тяхното
състояние;

Постоянен

Осигурен богат
духовен живот в
общината и
удовлетвореност на
съгражданите ни

Месечни
календари на
културните
дейности

Календар на
културните събития
в община
Търговище за 2019
г.

Постоянен

Проучване
състоянието на
културноисторическото
наследство;
Продължаване на
археологическите
разкопки в

Осъществени
археологически
разкопки,
реставрация и
консервация на
разкритите
участъци

Средства за
поддържане на
културноисторическото
наследство

Годишни цели на общинска администрация Търговище за 2019 година
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историческото
наследство като
цяло

4. Достъп до
културните и
духовни
постижения и
участие на
гражданите в
създаване и
ползване на
културния продукт
и процеси в сферата
на културата

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

Предприемане
на мерки за
опазването и
съхраняването
им.
Гражданско участие,
съгласуваност на
интересите между
отделната личност,
социума и
административния
капацитет на Община
Търговище

Непрекъснато
повишаване на
качеството на здравните
услуги на територията
на общината

Общински план
за развитие

общината с
отпуснатите от МС
средства и от
бюджета на Община
Търговище

Разширяване на
активната и
последователна
политика за
привличане на
публика с
различни
културни
нагласи.
Реализиране на
нови
партньорства и
утвърждаване
на алтернативни
методи за
привличане на
гражданско
участие в
реализацията на
културните
продукти

Постоянен

Привличане на
повече граждани в
реализацията на
културния продукт,
предлаган от
Община Търговище.
Превръщане на
гражданите от
наблюдатели и
потребители в
партньори на
културните
продукти

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

При
свикване на
ОС

Качествено
болнично
здравеопазване

Съвместни
проекти, срещи,
отворени
дискусии,
отвореност на
културните
институции и
улесняване
достъпа на
различни публики
към техните
дейности и
инициативи

Отчет, обратна
връзка, съвместни
инициативи, прояви
на открито за
гражданството

Обратна връзка с
потребителите.
Налични здравни
кабинети по селата

Постоянен

При
подготовка
на НМДТ
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местното
здравеопазване
с данъчни
облекчения.
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.

Младежки дейности и спорт
Участие на
Развитие на таланта,
формациите и
творческите умения и
клубовете към
културното израстване
Център за
на младите хора
младежки дейности
и инициативи в
национални и
международни
конкурси и
фестивали
Младежки
Развитие на устойчив
консултативен
механизъм за

1.Кадрово
осигуряване на
училищно и
детско
здравеопазване.
2.Финансово и
ресурсно
осигуряване на
дейността.
1.Финансово и
ресурсно
осигуряване на
детски ясли и
детска млечна
кухня.
2.Поддържане и
подобряване на
материалната
база
3. Използване
възможностите
на ОПРР за
модернизиране
на материалната
база.

Постоянен

Осигурено
разплащане със
служители и
доставчици

Своевременни
мерки и липси на
инциденти с деца
в училища и ДГ

Липса на
неразплатени
задължения

При
приемане
на бюджета
Постоянен
Етапно през
годината

Частични ремонти
на детските ясли и
детската млечна
кухня за
подобряване на
материалната база

Положителна
оценка на
потребителите на
ДЯ и ДМК

Целогодишна
услуга. Запазване на
наличните групи.

Общински
годишен план за
младежта 2019 г.

Създаване на
условия за изява
на младите хора
от Община
Търговище

Постоянен

Подкрепа на
личностното

Постоянен

Създаване на
условия за изява на
младите хора от
общината,
подпомагане и
предлагане на
услуги за
организиране на
свободното им
време.
Основната цел на
проекта е да развива

Общински
годишен план за

При
приемане
на бюджета
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условия за изява на
младите хора от
Община Търговище
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личностното
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кабинет –
индивидуални и
групови
консултации,
тренинги

Социални дейности
Увеличаване на
капацитета на
Център за
настаняване от
семеен тип за
деца/младежи с
увреждания с
потребност от
постоянни
медицински грижи
към КЗСУТърговище
Разкриване на
социална услуга
“Център за
социална
рехабилитация и
интеграция“ като
ДДД през 2019 г.
Разкриване на
социална услуга
„Дом за стари хора“
като ДДД през 2019
г.

Разкриване на
социална услуга

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

младежта 2019 г.

развитие на
младите хора,
включително
развитие на
жизнени
умения.

и утвърждава
устойчив механизъм
за предоставяне на
качествени и
достъпни услуги в
съответствие с
потребностите и
интересите на
младите хора, на
базата на вече
съществуващия
опит и практики.

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
2019 г.

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

През 2019 г.
като ДДД

Да се създадат всички
необходими условия и
предпоставки за борба
срещу домашното
насилие, чрез подкрепа
на жертвите на домашно
насилие и превенция на
явлението
Задоволяване на
ежедневните
потребности, създаване
на условия за социални
контакти и възможности
възрастните хора да се
чувстват неразделна
част от обществото.
Подслон, подкрепа и
консултиране на деца от

План за развитие
социалните
услуги в Община
Търговище за
2018 г.

Комплекс от
дейности, които
подпомагат
младежи от 18
г. до 21 г.

През 2019 г.

План за развитие
социалните
услуги в Община
Търговище за
2018 г.

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

План за развитие
социалните

Комплекс от
дейности, които

развитие на младите
хора

Капацитет на
ЦНСТ към КЗСУ –
8 места

Увеличение на
Капацитета на
ЦНСТ към КЗСУ –
12 места през 2019
г.

Подслон, подкрепа
и консултиране на
лица над 18 г.
напускащи услуги
от резидентен тип

Капацитет на
социалната услуга
Наблюдавано
жилище“ - 4 места

Капацитет на
социалната услуга
Наблюдавано
жилище“ - 4 места

През 2019 г.
като ДДД

Подобряване
качеството на живот
на възрастните хора
напуснали активния
живот, осигуряване
на взаимопомощ.

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

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

През 2019 г.

Подслон, подкрепа
и консултиране на

Капацитет на
социалната услуга

Капацитет на
социалната услуга

Годишни цели на общинска администрация Търговище за 2019 година

стр. 16 от 20

“Преходно
жилище“ през 2019
г.

15 г. до 18 г. напускащи
услуги от резидентен
тип

Дирекция „Устройство на територията“
Обновяване и
Изграждане на модерна
модернизиране на
транспортна
транспортната
инфраструктура
инфраструктура в
общината

Завършване на
проект за основен
ремонт, внедряване
на мерки за
енергийна
ефективност,
оборудване и
обзавеждане на
ЦДГ №7
„Снежанка”(Изпълн
ение на 4 обекта по
ИПГВР)
(по ОПРР 20142020)

СЦ3 от ОПР 2014-2020:
Запазване и развитие на
човешкия капитал, чрез
подобряване на
образователните,
здравни, социални и
административни
услуги

услуги в Община
Търговище за
2019 г.

Програма за
управление на
община
Търговище
2014г.-2020г.

ОП „Региони в
растеж”, ИПГВР,
Общински план
за развитие на
Община
Търговище 20142020, одобрена
Инвестиционна
програма;
Одобрено
проектно
предложение
„Обновяване и
модернизиране
на общинската
образователна
инфраструктура“
по ОПРР 20142020

подпомагат
деца от 15 г. до
18 г.

1.Реконструкция
и рехабилитация
на общинската
пътна мрежа.
2.Реконструкция
и рехабилитация
на уличната
пътна мрежа в
гр.Търговище и
селата.
3.Избор на
изпълнител за
превантивно и
текущо
поддържане на
уличната и
общинска пътна
мрежа за срак до
2023 година.
Изпълнение на
СМР, строителен
надзор, авторски
надзор, доставка
на оборудване и
обзавеждане и
информация и
комуникация

Постоянен

от
01.01.2019
до
30.06.2019 –
да се
проведат
процедурит
е за избор
на
изпълнител
и и да се
сключи
договор с
избрания
изпълнител
Срокове
съгласно
сключените
договори с
изпълнител
ите.
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деца от 15 г. до 18
г., напускащи
услуги от
резидентен тип

„Преходно
жилище“ - 8 места

Подобряване на
инфраструктурата в
Община Търговище

Изградена
транспортна
инфраструктура.

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

Сключени
договори за СМР,
строителен надзор,
авторски надзор и
др.

„Преходно
жилище“ - 8 места

Сключени
дванадесет договора
заСМР, строителен
надзор и авторски
надзор
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дворни
пространства
Изграждане на нова
клетка на
регионалното депо
за отпадъци в с.
Пайдушко

Запазване и развитие на
човешкия капитал, чрез
подобряване на
образователните,
здравни, социални и
административни
услуги.

Периодично
актуализиране и
допълване на
системите за
организирано и
разделно
сметосъбиране
Корекция на речни
корита, укрепване
на брегове и диги
Укрепване на
язовирни стени и
преливници на
язовири в общината
Адаптиране на
детски площадки и
спортни
съоръжения в
детските градини и
училища към
изискванията за
безопасност и

Балансирано
териториално развитие,
чрез комплексно
подобряване
състоянието на
техническата
инфраструктура и
жизнената среда,

Програма за
управление на
община
Търговище
2014г.-2020г.

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,

До
31.12.2019

Намаляване на
разходите по план
сметката.

Сключени
договори за СМР,
строителен надзор,
авторски надзор и
др.

Сключени договори
за СМР, строителен
надзор, авторски
надзор и др.

Програма за
управление на
община
Търговище
2014г.-2020г.

Постоянен

Намаляване на
разходите по план
сметката

Изпълнение от ОП
БКС Община
Търговище

Сключен договор за
сепариране на
битови отпадъци.

Програма за
управление на
община
Търговище
2014г.-2020г.
Програма за
управление на
община
Търговище
2014г.-2020г.
Програма за
управление на
община
Търговище
2014г.-2020г.

Постоянен

Намаляване на
последствия от
бедствия и аварии

Изпълнение от ОП
БКС Община
Търговище

Периодично
почистване на
речни корита.

Постоянен

Намаляване на
последствия от
бедствия и аварии

Изпълнение от ОП
СОД Община
Търговище

До
30.10.2019

Изграждане на
достъпна и
безопасна среда на
подрастващите.

Изпълнение от ОП
Флора Община
Търговище

Отстраняване на
забележки по
констативни
протоколи от
контролни органи.
Реновиране на
детски площадки в
една ЦДГ; и една
ясла.
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функционалност

съхраняване и опазване
на природното
богатство и културноисторическо
наследство.

Ремонт и
обновяване на
сгради и
помещения, в които
се предоставят
медицински услуги

Запазване и развитие на
човешкия капитал, чрез
подобряване на
образователните,
здравни, социални и
административни
услуги.

Програма за
управление на
община
Търговище
2014г.-2020г.

Ремонт и
обновяване
на музейни
сгради Хаджи
Ангелова
къща,
Археологиче
ска
експозиция
/старото училище
„Хаджи Руси”/,
училище
„Св.Седмочислениц
и” /Славейково
училище/,
Захариева къща и
Свещарова къща
Ремонт и
преоборудване на
Спортна зала „Д.
Стефанов“- гр.
Търговище за
мултифункционалн
и спортове

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

Програма за
управление на
община
Търговище
2014г.-2020г.

Балансирано
териториално развитие,
чрез комплексно
подобряване
състоянието на
техническата
инфраструктура и
жизнената среда,
съхраняване и опазване
на природното
богатство и културно-

Програма за
управление на
община
Търговище
2014г.-2020г.

До
30.11.2019

Частичен ремонт
ДКЦ2 ул.Преслав

Изпълнение от ОП
СОД Община
Търговище

Изпълнен частичен
ремонт на общи
пространства

Подготовка на
тръжни
документации,
провеждане на
тръжни
процедури и
избор на
изпълнители за
проектните
дейности

До
30.10.2019

Поддържане на
музейния сграден
фонд.

Сключени
договори за
проектиране

Сключени договори
за проектиране

Подготовка на
тръжни
документации,
провеждане на
тръжни
процедури и
избор на
изпълнители на
проектните
дейности

До
30.10.2019

Основен ремонт на
сградата, съобразен
с нормативните
изисквания за
спортни зали и
Закона за
енергийната
ефективност.

Сключени
договори за
проектиране

Сключени договори
за проектиране
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историческо
наследство.
Изграждане на
нови, обновяване и
обезопасяване на
съществуващи
детски площадки

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

Програма за
управление на
община
Търговище
2014г.-2020г.

Подмяна на
негодни детски
съоръжения с
нови,
обезопасяване на
прощадките

До
30.10.2019

Изграждане на
достъпна и
безопасна среда на
подрастващите
подмяна на
амортизирани
детски съоръжения

Изпълнение от ОП
Флора Община
Търговище

Реновиране на един
брой детска
площадка в
междублоково
пространство

Изграждане на нови
и обновяване на
съществуващи
спортни площадки

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

Програма за
управление на
община
Търговище
2014г.-2020г.

Подмяна на
стари настилки,
монтаж на нови
съоръжения

До
30.10.2019

Изграждане и
модернизиране на
спортната база на
гр.Търговище.

Изпълнение от ОП
БКС Община
Търговище

Реновирани четири
броя игрища за
тенис на корт

Годишни цели на общинска администрация Търговище за 2019 година

стр. 20 от 20

