Годишни цели на общинска администрацията Търговище за 2020 г.

Цели за 2020 г.

Стратегически цели

Стратегически
документ

Дейности

Срок
през
2020 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 20192023 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 20192023 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 20192023 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 20192023 година

Спазване на
законосъобразност
при изготвянето,

Съответствие на
нормативната уредба на
общината с

Програма за
управление за
периода 2019-

Ресертификацио
нен одит
ISO 9001-2015
ISO 14001-2015

Дейности по
прилагане на
модела CAF

Внедрени
електронни
административн
и услуги
Изграждане на
безплатни
високоскоростн
и мрежи за
безжичен
достъп до
интернет на
обществени
места
Изготвяне на
предложения и
проекти за
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ноември
2020

Януари –
март 2020

Януари –
декември
2020

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

Внедрена
СУКОС
ISO 9001-2015
ISO 14001-2015

Внедрен CAF

Успешен
ресертификационен
одит на СУКОС
ISO 9001-2015
ISO 14001-2015

Изготвен Доклад и
план за действие по
CAF 2020

Брой
предоставени
електронни услуги
през 2019

Брой предоставени
електронни услуги
през 2020

Януари –
декември
2020

Осигуряване на
достъп до качествен
интернет на
обществени места

Брой точки за
безплатен
интернет през
2019

Брой точки за
безплатен интернет
през 2020

Януари –
декември
2020

Привеждане на
нормативната
уредба в

Брой влезли в сила
актуализирани и
нови наредби през

Брой влезли в сила
актуализирани и
нови наредби през
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приемането и
изпълнението на
решенията и
разпоредбите на
нормативните
актове, приети от
Общински съвет Търговище

Повишаване на
административния
капацитет

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

националното и
европейско
законодателство

Ефективно управление
на човешките ресурси

2023 година

Програма за
управление за
периода 20192023 година

Изграждане на
положителна визия на
Община Търговище

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

Стратегия за
иновации и
добро
управление на
местно ниво на
Съвета на
Европа

Управление на
качеството и
подобряване на

Създаване на рамка за
ценностите, основана на
прозрачност, етика и

изменения на
нормативната
уредба в
съответствие с
действащото
законодателство
Изготвяне на
годишен план за
обучение на
служителите
Актуализиране
на вътрешни
правила
свързани с
човешките
ресурси
Навременно и
пълно
отразяване на
дейността на
Община
Търговище,
постоянен
мониторинг на
всички
информационни
потоци
Подаване на
кандидатура на
Община
Търговище за
присъждане на
Етикет за
иновации и
добро
управление на
местно ниво
Публикуване на
данни в Портал
за отворени
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съответствие с
действащото
законодателство

2019

2020

Януари –
декември
2020

Придобиване на
нови знания
Повишаване
компетентността и
мотивацията на
служителите,
обвързана с
постигнати
резултати

Брой проведени
обучения през
2019

Брой проведени
обучения през 2020

Януари –
декември
2020

Постигане на
информираност и
прозрачност
относно работата на
Община Търговище

Утвърден
комуникационен
план за 2020

Отчет за
изпълнение на
комуникационния
план

май 2020

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

Присъден Етикет
за иновации и
добро управление
на местно ниво
през 2017

Присъден Етикет за
иновации и добро
управление на
местно ниво през
2020

31 март
2020
31 декмври

Ориентация към
резултати,
постигнати чрез

Брой публикувани
данни през 2019

Брой публикувани
данни през 2020
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изпълнението

работа в услуга на
обществото

Развитие на
туризма чрез
популяризиране и
развитие на
културното и
природно
наследство

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

Дирекция „Бюджет, финанси и МДТ“
Изпълнение на
Осигуряване на
заложените в
постоянни
бюджета за 2020 г.
прогнозируеми приходи
планови показатели за общинския бюджет,
за приходи от
чрез повишаване на
местни данъци и
текущата събираемост и
такси,
данъчна култура на
администрирани от задължените лица
отдела

данни

2020

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
2018 г.

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

През 2020 г.

Утвърдени
процедури по
МДТ

1.Прием и
своевременна
обработка на
подадените от
ЗЛ данъчни
декларации , на
информацията
постъпила по
автоматизиран
път и на
банкови
извлечения.
2. Инкасиране
на суми по
начислени
облози.
3.Ежедневна
проверка и
обработка на
информацията
постъпила по
автоматизиран
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Месечно
изпълнение

управление на
процесите,
непрекъснато
усъвършенстване и
иновации
Привличане
интереса на
туроператори от
страната и
включване на
Търговище в
техните програми и
пакети с цел
увеличаване на
туристите в нашия
град

1.Коректни и точни
облози, чрез които
се улеснява процеса
за събиране на
вземанията.
2.Всеобхватно
деклариране на
придобитите
недвижими имоти и
регистрирани за
движение превозни
средства.
3. По-висока
събираемост и
постигане на
заложените в
бюджета планови
показатели.

Изготвяне на план
за действие през
2020 година

Отчет за
изпълнение на
плана за 2020
година

1.Установени
несъответствия и
нередности при
обработка на
данни за движимо
и недвижимо
имущество в
резултат на
периодични
проверки.

Изпълнение на
събираемостта по
видове данъци и
такси

2.Брой извършени
услуги
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Намаляване
относителния дял
на несъбраните
задължения за стар
период /недобори/

Повишаване
събираемостта на
недоборите.

Утвърдени
процедури за
създаване на
АУЗД,РА и
АПВ.

Съставяне и
приемане на
Проектобюджет за
2020 г. и
актуализирана
бюджетна прогноза
за периода 2020 –
2022 г.
Внасяне на
промени и контрол
върху текущото
изпълнение на
бюджет 2020 г.

Съставяне и приемане на
Проектобюджет за 2020
г. и актуализирана
бюджетна прогноза
2020-2022 г.

Общински план
за развитие

Внасяне на промени и
контрол върху текущото
изпълнение на бюджет
2020 г.

Общински план
за развитие

Съставяне и
приемане на ГФО
на Община
Търговище за 2019
г.

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

път от АВ и
КАТ.
Създаване на
актове и
образуване на
производства за
принудително
събиране.
Процедури по
съставяне и
приемане на
проектобюджет
а и бюджетната
прогноза
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.
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Януари декември
2020 г.

По висок дял на
събраните недобори
спрямо предходен
период.

Брой актове, брой
изпълнителни
дели, както и
събраните по тях
недобори.

Намаляване на
задължения от
предходни години.

Първо
тримесечие
на 2020 г.

Приемане от ОС на
проектобюджет
2020 и
актуализирана
бюджетна прогноза
2020-2022 г.

Бюджет за 2019 г.
и актуализирана
бюджетна
прогноза 20192021 г.

Приет бюджет за
2020 г. и
актуализирана
бюджетна прогноза
2020-2022 г. от ОС

Текущо

Внесени и
извършени промени
спрямо началния
бюджетен план

Начален бюджетен
план за 2020 г.

Уточнен план по
бюджета за 2020 г.

30.09.2020
г.

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

ГФО за 2018 г.

Изготвен ГФО 2019
г.
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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

Прилагане на
ПП „ФАСБюджет” и
ПП”Оборотна
ведомост”поделения.
Разработване и
внедряване на
изходи от
Програмни
продукти
използвани от
ВРБ,
съвместими с
програмните
продукти в
Община
Търговище.
Провеждане на
процедури по
разпореждане с
общинско
имущество

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

Провеждане на
процедури по
разпореждане с
общинско
имущество

Изготвяне на програма
за управление и
разпореждане с имотите
– общинска собственост
през 2020 г.

Текущо
изпълнение

Изпълнение на
годишната програма
за управление и
разпореждане с
имотите – общинска
собственост през
2020 г.

Програма за
управление и
разпореждане с
имотите –
общинска
собственост през
2020 г.

Провеждане на
процедури по
разпореждане със
земеделски земи,
общинска
собственост

Провеждане на
процедури по
разпореждане
със земеделски
земи, общинска
собственост

През 2020 г.

Изпълнение на
решение на
Общински съвет за
провеждане на
процедури по
разпореждане със
земеделски земи,
общинска
собственост

Сключени
договори и
проведени търгове
през 2019

Отчет за
изпълнението
годишната програма
за управление и
разпореждане с
имотите – общинска
собственост през
2020 г.
Сключени договори
и проведени търгове
през 2020

Дирекция „Хуманитарни дейности и социална политика“
Образование
1. Осигуряване на
Осигуряване на
Общински план
подходящи
качествено образование
за развитие на
условия за
в обновена
Община
реализиране на
образователна среда
Търговище 2014задължителното
2020 г. и
предучилищно и
Програма за

1. Приемане на
бюджетите на
общинските
детски градини
и училища
2. Създаване на

м. Януари

Стратегия за
управление на
общинската
собственост за
периода 2019 2023 г.
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Целогодиш

Намаляване % на

1. Осигуряване на
подходящи
условия за
реализиране на
задължителното
предучилищно и
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Осигуряване на
качествено
образование в
обновена
образователна среда

училищно
образование

2. Осигуряване на
обща подкрепа за
модерна и
безопасна
образователна
среда

управление за
периода 2019 г.2023 г.

Осигуряване на
качествено образование
в обновена
образователна среда

Общински план
за развитие на
Община
Търговище 20142020 г. и
Програма за
управление за
периода 2019 г.2023 г.

пакет от мерки
за превенция на
отпадането на
деца от ПГ в
детска градина
или на ученици
от училище;
3. Разработване
на механизъм за
партньорство
чрез
поощряване на
родителското и
гражданското
участие в
системата на
управление на
образованието.
4. Развитие на
дуалното
обучение в
професионални
те гимназии.

но

1. Обновяване
на детските
площадки на
детските
градини с групи
в селата на
община
Търговище
2. Осигуряване
и контрол на
транспортното
обслужване на
пътуващите
деца и ученици
в община
Търговище.
3. Ангажиране

До м.
Декември

Брой обновени
детски площадки

През
периода на
учебното
време

Брой организирани
маршрутни
направления
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През
периода на
учебното
време

м. ЯнуариМарт

отсъствията по
неуважителни
причини

училищно
образование

Брой сформирано
Обществени съвети
в общинските
образователни
институции

Брой сформирани
паралелки с дуално
обучение

2. Осигуряване на
обща подкрепа за
модерна и
безопасна
образователна
среда

Брой организирани
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Осигуряване на
качествено
образование в
обновена
образователна среда

на свободното
време на
младите хора
извън
училищната
среда,
съвместно с
ЦПЛР-ОДК,
ЦМДИ и
частнте школи.
4. Провеждане
на ученически
академии по
програмиране.
5. Създаване на
условия за
подкрепа и
популяризиране
на
доброволчество
то сред младите
хора, съвместно
с ЦПЛР-ОДК,
ЦМДИ.
6. Подкрепа за
квалификация
на директори,
учители и
помощник на
учителя.
7. Реализиране
на дейности,
кампании и
обучения за
превенция на
рисковото
поведение,
съвместно с
Местната
комисия за
борба срещу
противообществ
ени прояви на
малолетни и
Годишни цели на общинска администрация Търговище за 2020 година

Целогодиш
но

септемвридекември
Целогодиш
но

младежки прояви на
територията на
общината

Брой обхванати
участници
Брой организирани
инициативи

Брой представени
добри практики
м. юни

Целогодиш
но

Брой организирани
инициативи и брой
участници
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непълнолетни.
Здравеопазване
1.Качествена
Работа на
здравните кабинети
в училищата и ДГ в
общината

2. Качествена
услуга за децата до
3 г. възраст

Опазване здравето на
учениците в ДГ

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

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.

Младежки дейности и спорт
1. Изготвяне на
Осигуряване качествено Закон за
Срещи и
договори между
водене на учебнофизическото
консултации
община Търговище тренировъчен процес
възпитание и
със спортните
и спортните
спорта
клубове.
клубове за
Правни
предоставяне за
консултации с
ползване на
юристи от
спортните имотиобщина
общинска
Търговище.
собственост.
2. Младежки
Развитие на устойчив
Общински
Подкрепа на
консултативен
механизъм за
годишен план за
личностното
кабинет –
предоставяне на
младежта 2020 г. развитие на
индивидуални и
качествени и достъпни
младите хора,
групови
услуги в съответствие с
включително
Годишни цели на общинска администрация Търговище за 2020 година

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.

м. декември

Подписване на
договори между
община Търговище
и спортните клубове
за предоставяне за
ползване на
спортните имотиобщинска
собственост.

Брой сключени
договори през
2019

Брой сключени
договори през 2020

Постоянен

Основната цел на
проекта е да развива
и утвърждава
устойчив механизъм
за предоставяне на

Брой услуги през
2019

Брой услуги през
2020

При
приемане
на бюджета
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консултации,
тренинги

потребностите и
интересите на младите
хора, на база
съществуваш опит.

развитие на
жизнени
умения.

3.Участие на
формациите и
клубовете към
Център за
младежки дейности
и инициативи в
национални и
международни
конкурси и
фестивали
Социални дейности
1.Разкриване на
„Център за
възрастни хора с
невъзможност за
самообслужване“

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

Общински
годишен план за
младежта 2019 г.

Създаване на
условия за изява
на младите хора
от Община
Търговище

Постоянен

Резидентна грижа,
ежедневни грижи и
подкрепа в среда, близка
до семейната

Резидентна
грижа,
ежедневни
грижи и
подкрепа в
среда, близка до
семейната

Разкриване
на „Център
за
възрастни
хора с
невъзможно
ст за
самообслуж
ване“

2. Разкриване на
„Център за лица с
психични
разстройства“.

Резидентна грижа,
ежедневни грижи и
подкрепа в среда, близка
до семейната

Резидентна
грижа,
ежедневни
грижи и
подкрепа в
среда, близка до
семейната

3.Разкриване на
„Дневен център за
подкрепа на деца с
увреждания и

Превенция на
изоставянето
Дневна грижа в
подкрепа на родителите

Програма за
управление за
периода 2019 –
2023 година
План за
развитие
социалните
услуги в Община
Търговище за
2020 г.
Програма за
управление за
периода 2019 –
2023 година
План за развитие
социалните
услуги в Община
Търговище за
2020 г.
Програма за
управление за
периода 2019 –
2023 година

Превенция на
изоставянето
Дневна грижа в
подкрепа на

Годишни цели на общинска администрация Търговище за 2020 година

качествени и
достъпни услуги в
съответствие с
потребностите и
интересите на
младите хора, на
базата на вече
съществуващия
опит и практики.
Създаване на
условия за изява на
младите хора от
общината,
подпомагане и
предлагане на
услуги за
организиране на
свободното им
време.

Брой инициативи
през 2019

Брой инициативи
през 2020

Резидентна грижа,
ежедневни грижи и
подкрепа в среда,
близка до семейната

Програма за
управление за
периода 2019 –
2023 година
План за развитие
социалните услуги
в Община
Търговище за 2020
г.

Резидентна грижа,
ежедневни грижи и
подкрепа в среда,
близка до семейната

Разкриване
на „Център
за лица с
психични
разстройств
а“.

Резидентна грижа,
ежедневни грижи и
подкрепа в среда,
близка до семейната

Резидентна грижа,
ежедневни грижи и
подкрепа в среда,
близка до семейната

Разкриване
на „Дневен
център за
подкрепа на

Превенция на
изоставянето
Дневна грижа в
подкрепа на

Програма за
управление за
периода 2019 –
2023 година
План за развитие
социалните услуги
в Община
Търговище за 2020
г.
Програма за
управление за
периода 2019 –
2023 година
стр. 9 от 13

Превенция на
изоставянето
Дневна грижа в
подкрепа на

техните семейства“

на деца с увреждания

План за развитие родителите на
социалните
деца с
услуги в Община увреждания
Търговище за
2020 г.
4. Разкриване на
Подслон, подкрепа и
Програма за
Комплекс от
“Преходно
консултиране на деца от управление за
дейности, които
жилище“
15 г. до 18 г. напускащи
периода 2019 –
подпомагат
услуги от резидентен
2023 година
младежи от 15
тип
План за развитие г. до 18 г.
социалните
услуги в Община
Търговище за
2020 г.
5. Разкриване на
Подслон, подкрепа и
Програма за
Комплекс от
„Наблюдавано
консултиране на деца от управление за
дейности, които
жилище“
18 г. до 21 г. напускащи
периода 2019 –
подпомагат
услуги от резидентен
2023 година
младежи от 18
тип
План за развитие г. до 21 г.
социалните
услуги в Община
Търговище за
2020 г.
Дирекция „Устройство на територията, околна среда и транспорт“
Обновяване и
Изграждане на модерна Програма за
1.Реконструкция
модернизиране на
транспортна
управление на
и рехабилитация
транспортната
инфраструктура
община
на общинската
инфраструктура в
Търговище
пътна мрежа.
общината
2014г.-2020г.
2.Реконструкция
и рехабилитация
на уличната
пътна мрежа в
гр.Търговище и
селата.

деца с
увреждания
и техните
семейства“

родителите на деца
с увреждания

Разкриване
на
“Преходно
жилище“

Подслон, подкрепа
и консултиране на
деца от 15 г. до 18 г.
напускащи услуги
от резидентен тип

Разкриване
на
„Наблюдав
ано
жилище“

Подслон, подкрепа
и консултиране на
деца от 18 г. до 21 г.
напускащи услуги
от резидентен тип

Постоянен

Подобряване на
инфраструктурата в
Община Търговище

Изградена
транспортна
инфраструктура.

Стартиране на
проект за ремонт и
реконструкция на
улична мрежа в гр.
Търговище (по
ОПРР 2014-2020)
етап 2

внесен за
оценка през
месец
декември
2019 г.; до
края на
месец март
се очаква

Подобряване и
цялостно
модернизиране на
градската среда,
чрез ремонт на един
обект от уличната
мрежа в град
Търговище

Одобрено
проектно
предложение,
сключен договор
за БФП и в процес
е подготовката на
5 тръжни
документации за

СЦ1 от ОПР 2014-2020
Балансирано
териториално развитие,
чрез комплексно
подобряване
състоянието на
техническата
инфраструктура и

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

Оценка и
одобряване на
проектно
предложение и
стартиране на
проектните
дейности за
Цялостна

Годишни цели на общинска администрация Търговище за 2020 година

План за развитие
социалните услуги
в Община
Търговище за 2020
г.
Програма за
управление за
периода 2019 –
2023 година
План за развитие
социалните услуги
в Община
Търговище за 2020
г.
Програма за
управление за
периода 2019 –
2023 година
План за развитие
социалните услуги
в Община
Търговище за 2020
г.

стр. 10 от 13

родителите на деца
с увреждания

Комплекс от
дейности, които
подпомагат
младежи от 15 г. до
18 г.

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

1 Одобрено
проектно
предложение; 1
сключен договор за
БФП; 2 изготвени
тръжни
документации за
избор на

Изграждане на нова
клетка на
регионалното депо
за отпадъци в с.
Пайдушко

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

жизнената среда,
съхраняване и опазване
на природното
богатство и културноисторическо наследство

програма

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

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

реконструкция и
разширение на
бул Трайко
Китанчев гр.
Търговище:от
ул. „3 март”до
бул Цар
Освободител
подобект 2
Подготовка на
тръжни
процедури,
избор на
изпълнители,
сключване на
договори за
СМР, строителен
надзор, авторски
надзор ,
публичност и
одит
Сключване на
договори за
СМР, строителен
надзор, авторски
надзор,

одобрениет
о му и
сключване
на договор
от
01.01.2020
до
30.07.2020 –
да се
проведат
процедурит
е за избор
на
изпълнител
и и да се
сключат
договори с
избраните
изпълнител
и

(Изпълнение на
един линеен обект
по ИПГВР)

избор на
изпълнители;

изпълнители по
ЗОП
5проведени
процедури за избор
на изпълнители по
ЗОП и сключени
договори по ЗОП;
стартирал ремонт на
линен обект,
съгласно графика на
проекта

До
31.12.2020

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

Постоянен

Намаляване на
последствия от
бедствия и аварии

Изпълнение от ОП
БКС Община
Търговище

Периодично
почистване на
речни корита.

Постоянен

Намаляване на
последствия от

Изпълнение от ОП
СОД Община

Отстраняване на
забележки по

Годишни цели на общинска администрация Търговище за 2020 година
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преливници на
язовири в общината

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

бедствия и аварии

Търговище

До
30.10.2020

Изграждане на
достъпна и
безопасна среда на
подрастващите.

Изпълнение от ОП
Флора Община
Търговище

констативни
протоколи от
контролни органи.
Реновиране на
детски площадки в
една детска градина.

До
30.11.2020

Частичен ремонт
ДКЦ2 ул.Преслав

Изпълнение от ОП
СОД Община
Търговище

Изпълнен частичен
ремонт на общи
пространства

Адаптиране на
детски площадки и
спортни
съоръжения в
детските градини и
училища към
изискванията за
безопасност и
функционалност

Балансирано
териториално развитие,
чрез комплексно
подобряване
състоянието на
техническата
инфраструктура и
жизнената среда,
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,
Археологическа
експозиция
/старото училище
„Хаджи Руси”/,
училище
„Св.Седмочислениц
и” /Славейково
училище/,
Захариева къща и
Свещарова къща
Ремонт и
преоборудване на
Спортна зала „Д.

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.

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

До
30.10.2020

Поддържане на
музейния сграден
фонд.

Сключени
договори за
проектиране

Сключени договори
за проектиране

Балансирано
териториално развитие,
чрез комплексно

Програма за
управление на
община

Подготовка на
тръжни
документации,

До
30.10.2020

Основен ремонт на
сградата, съобразен
с нормативните

Сключени
договори за
проектиране

Сключени договори
за проектиране

Годишни цели на общинска администрация Търговище за 2020 година
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Стефанов“- гр.
Търговище за
мултифункционалн
и спортове

подобряване
състоянието на
техническата
инфраструктура и
жизнената среда,
съхраняване и опазване
на природното
богатство и културноисторическо
наследство.

Търговище
2014г.-2020г.

провеждане на
тръжни
процедури и
избор на
изпълнители на
проектните
дейности

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
30.10.2020

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
30.10.2020

Изграждане и
модернизиране на
спортната база на
гр.Търговище.

Изпълнение от ОП
БКС Община
Търговище

Изграждане на
площадка за пистов
авиомоделизъм.

Годишни цели на общинска администрация Търговище за 2020 година

изисквания за
спортни зали и
Закона за
енергийната
ефективност.
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