УТВЪРЖДАВАМ:
Със Заповед РД-З-134/12.02.2021 г.
Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ
Кмет на община Търговище
Отчет за изпълнение целите на общинска администрацията Търговище за 2020 г.

Цели за 2020 г.

Стратегически цели

Стратегически
документ

Дейности

Срок
/месец през
2020 г./

Индикатор за изпълнение
Очакван
резултат

Индикатор
за текущо
състояние

Индикатор
за целево
състояние

Внедрена
СУКОС
ISO 90012015
ISO 140012015

Успешен
ресертифик
ационен
одит на
СУКОС
ISO 90012015
ISO 140012015

Отчет

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
2014-2020

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
2014-2020

Управление на
качеството и
подобряване на

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

Програма за
управление за
периода 2019-

Ресертификационен
одит
ISO 9001-2015
ISO 14001-2015

ноември
2020

Дейности по
прилагане на модела
CAF

Януари –
март 2020

Внедрени електронни
административни
услуги

Януари –
декември
2020
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Ориентация
към
резултати,
постигнати
чрез
управление
на процесите,
непрекъснато
усъвършенст
ване и
иновации
Ориентация
към
резултати,
постигнати
чрез
управление
на процесите,
непрекъснато
усъвършенст
ване и
иновации
Ориентация
към
резултати,

Изготвен
Доклад и
план за
действие по
CAF 2020

Внедрен
CAF

Брой
предоставе
ни

Брой
предоставен
и
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Проведен
Успешен
ресертификацио
нен одит на
СУКОС
ISO 9001-2015
ISO 14001-2015

Утвърден
Доклад и план
за действие по
CAF 2020

През 2019
година
внедрени 35

изпълнението

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

работа в услуга на
обществото

2023 година
Общински план
за развитие
2014-2020

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

Програма за
управление за
периода 20192023 година

Съответствие на
нормативната уредба на
общината с
националното и
европейско
законодателство

Ефективно управление
на човешките ресурси

Програма за
управление за
периода 20192023 година

Програма за
управление за
периода 20192023 година

постигнати
чрез
управление
на процесите,
непрекъснато
усъвършенст
ване и
иновации

Изграждане на
безплатни
високоскоростни
мрежи за безжичен
достъп до интернет
на обществени места
Изготвяне на
предложения и
проекти за 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

електронн
и услуги
през 2019

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
съответствие
с
действащото
законодателс
тво

Брой
влезли в
сила
актуализир
ани и нови
наредби
през 2019

Брой влезли
в сила
актуализира
ни и нови
наредби
през 2020

Януари –
декември
2020

Придобиване
на нови
знания
Повишаване
компетентнос
тта и
мотивацията
на
служителите,
обвързана с
постигнати
резултати
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През 2020
година
внедрени 135
електронни
услуги.
Предоставени
на граждани,
юридически
лица и
държавни
администрации
127 електронни
услуги
В град
Търговище има
изградени 3
точки за
безплатен
интернет
Изготвени 11
броя проекти на
наредби, които
са приети от
Общински
съвет
Търговище

През 2020
година са
проведени 6
обучения
Брой
проведени
обучения
през 2019

Брой
проведени
обучения
през 2020
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Планиране на
добра медийна
политика в
координация с
всички нива в
общинската
администрация

Управление на
качеството и
подобряване на
изпълнението

Управление на
качеството и
подобряване на
изпълнението

Изграждане на
положителна визия на
Община Търговище

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

Общински план
за развитие
2014-2020

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

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

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 данни

Януари –
декември
2020

май 2020

31 март
2020
31 декмври
2020

Постигане на
информирано
ст и
прозрачност
относно
работата на
Община
Търговище
Ориентация
към
резултати,
постигнати
чрез
управление
на процесите,
непрекъснато
усъвършенст
ване и
иновации
Ориентация
към
резултати,
постигнати
чрез
управление
на процесите,
непрекъснато
усъвършенст
ване и
иновации

Изготвен отчет
Утвърден
комуникац
ионен
план за
2020

Присъден
Етикет за
иновации
и добро
управлени
е на
местно
ниво през
2017

Отчет за
изпълнение
на
комуникаци
онния план

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

Брой
публикува
ни данни
през 2019

Брой
публикуван
и данни
през 2020

1.Установе
ни
несъответс
твия и
нередност
и при
обработка
на данни
за

Изпълнение
на
събираемос
тта по
видове
данъци и
такси

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

През 2019
година са
публикувани 35
регистъра. През
2020 г. са
публикувани 35
регистъра

Дирекция „Бюджет, финанси и МДТ“
Изпълнение на
заложените в
бюджета за 2020 г.
планови
показатели за
приходи от местни
данъци и такси,
администрирани от
отдела

Осигуряване
на постоянни
прогнозируем
и приходи за
общинския
бюджет, чрез
повишаване на
текущата
събираемост и

Утвърдени
процедури по
МДТ

1.Прием и
своевременна
обработка на
подадените от
ЗЛ данъчни
декларации , на
информацията
постъпила по
автоматизиран

Месечно изпълнение
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1.Коректни и точни
облози, чрез които
се улеснява процеса
за събиране на
вземанията.
2.Всеобхватно
деклариране на
придобитите
недвижими имоти и
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ДНИ –112 %
ПС – 109%
Д-К ПРИДО
БИВАНЕ –
114%
ПАТЕНТЕН Д-

данъчна
култура на
задължените
лица

Намаляване
относителния дял
на несъбраните
задължения за стар
период /недобори/

Повишаване
събираемостта
на недоборите.

Утвърдени
процедури за
създаване на
АУЗД,РА и
АПВ.

път и на
банкови
извлечения.
2. Инкасиране
на суми по
начислени
облози.
3.Ежедневна
проверка и
обработка на
информацията
постъпила по
автоматизиран
път от АВ и
КАТ.
Създаване на
актове и
образуване на
производства за
принудително
събиране.

регистрирани за
движение превозни
средства.
3. По-висока
събираемост и
постигане на
заложените в
бюджета планови
показатели.

К- 99%

движимо и
недвижим
о
имущество
в резултат
на
периодичн
и
проверки.

ТУРИСТИЧЕС
КИ Д-К – 97%
ТБО – 117%
ТАКСА ЗА
КУЧЕ-102%

2.Брой
извършени
услуги
Януари -декември 2020
г.

По висок дял на
събраните
недобори спрямо
предходен период.

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

Намаляване
на
задължения
от
предходни
години.

Приет
бюджет за
2020 г. и
актуализира
на
бюджетна
прогноза
2020-2022
г. от ОС
Уточнен
план по
бюджета за
2020 г.

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

Съставяне и
приемане на
Проектобюдж
ет за 2020 г. и
актуализирана
бюджетна
прогноза 20202022 г.

Общински
план за
развитие

Процедури по
съставяне и
приемане на
проектобюджета
и бюджетната
прогноза

Първо тримесечие на
2020 г.

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

Бюджет за
2019 г. и
актуализи
рана
бюджетна
прогноза
2019-2021
г.

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

Внасяне на
промени и
контрол върху
текущото
изпълнение на

Общински
план за
развитие

Текущо
изпълнение и
анализ на
изпълнението на
бюджетните

Текущо

Внесени и
извършени
промени спрямо
началния бюджетен
план

Начален
бюджетен
план за
2020 г.
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Брой издадени
актове-1410
Брой
образувани
изпълнителни
дела- 1324
Брой решения
за
разсрочване42
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Брой АПВ - 34
Съставена
бюджетна
прогноза
и приет
бюджет за
2020г.

Приет уточнен
план по
бюджета

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

бюджет 2020
г.
Подобряване
на системите
за счетоводна
отчетност и
контрол, чрез
внедряване и
усъвършенств
ане 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
консолидиран
е на отчетите
за МФ

Провеждане на
процедури по

Изготвяне на
програма за

показатели

Стратегия за
управление

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.
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

30.09.2020
г.

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

ГФО за
2018 г.

Изготвен
ГФО 2019 г.

Публикуван
ГФО 2019 г. в
сайта на
община
Търговище в
раздел Бюджет
->Изпълнение
на бюджета и
отчета на
Община
Търговище за
2019 година

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
ане на
отчетите

Изпълнено

Текущо изпълнение

Изпълнение на
годишната

Програма
за

Отчет за
изпълнение

Извършени 26
разпоредителни
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разпореждане с
общинско
имущество

Провеждане на
процедури по
разпореждане със
земеделски земи,
общинска
собственост

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

на
общинската
собственост
за периода
2019 -2023 г.

разпореждане с
общинско
имущество

Провеждане на
процедури по
разпореждане
със земеделски
земи, общинска
собственост

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

управлени
еи
разпорежд
ане с
имотите –
общинска
собственос
т през
2020 г.

то
годишната
програма за
управление
и
разпорежда
не с
имотите –
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

Сключени
договори и
проведени
търгове
през 2020
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сделки с имоти
общинска
собственост
през 2020 г.
Проведени 6
броя публични
търгове с тайно
наддаване и 2
броя публично
оповестени
конкурси за
отдаване под
наем на
общинско
имущество и
сключени 16
договора.
Проведени три
търга- един за
отдаване под
наем и аренда
на земеделски
земи по реда на
НПУРОИ и
сключени 47
договора
От 2 търга по
чл. 37в ,ал. 13 и
14 от ЗСПЗЗ
сключени 15
договора
По чл. 37в, ал.
10 от ЗСПЗЗ
сключени 52
договора
По чл. 37в, ал.
16 от ЗСПЗЗ
сключени 252
договора
От разпределение на мери и
пасища сключени 103 договора

Дирекция „Устройство на територията, околна среда и транспорт“
Обновяване и
модернизиране на
транспортната
инфраструктура в
общината

Изграждане на
модерна
транспортна
инфраструктур
а

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

1.Реконструкция и
рехабилитация на
общинската пътна
мрежа.
2.Реконструкция и
рехабилитация на
уличната пътна
мрежа в
гр.Търговище и
селата.

Постоянен

Подобряв
ане на
инфрастр
уктурата
в Община
Търгови
ще

Изградена
транспортна
инфраструкту
ра.

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

СЦ1 от ОПР
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

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
Цялостна
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

внесен за оценка
през месец
декември 2019 г.;
до края на месец
март се очаква
одобрението му и
сключване на
договор
от 01.01.2020 до
30.07.2020 – да
се проведат
процедурите за
избор на
изпълнители и да
се сключат
договори с
избраните
изпълнители

Подобряв
ане и
цялостно
модерниз
иране на
градската
среда,
чрез
ремонт на
един
обект от
уличната
мрежа в
град
Търгови
ще
(Изпълне
ние на
един
линеен
обект по
ИПГВР)

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

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

В процес на
изпълнение

Изграждане на нова
клетка на

Запазване и
развитие на

Програма за
управление на

Сключване на
договори за СМР,

До 31.12.2020

Намалява
не на

Сключени
договори за

Сключени
договори за

В процес на
изпълнение
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регионалното депо за
отпадъци в с.
Пайдушко

човешкия
капитал, чрез
подобряване на
образователнит
е, здравни,
социални и
административ
ни услуги.

община
Търговище
2014г.-2020г.

строителен надзор,
авторски надзор,

разходите
по план
сметката.

СМР,
строителен
надзор,
авторски
надзор и др.

СМР,
строителен
надзор,
авторски
надзор и др.

Периодично
актуализиране и
допълване на
системите за
организирано и
разделно
сметосъбиране
Корекция на речни
корита, укрепване на
брегове и диги

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

Постоянен

Намалява
не на
разходите
по план
сметката

Изпълнение
от ОП БКС
Община
Търговище

Сключен
договор за
сепариране на
битови
отпадъци.

Изпълнено

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

Постоянен

Изпълнение
от ОП БКС
Община
Търговище

Периодично
почистване на
речни корита.

почистени

Укрепване на
язовирни стени и
преливници на
язовири в общината

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

Постоянен

Изпълнение
от ОП СОД
Община
Търговище

До 30.10.2020

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

отстранени

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

Намалява
не на
последств
ия от
бедствия
и аварии
Намалява
не на
последств
ия от
бедствия
и аварии
Изгражда
не на
достъпна
и
безопасна
среда на
подраства
щите.

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
инфраструктур
а и жизнената
среда,
съхраняване и
опазване на
природното
богатство и
културно-
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изпълнено

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

Запазване и
развитие на
човешкия
капитал, чрез
подобряване на
образователнит
е, здравни,
социални и
административ
ни 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.Седмочисленици
” /Славейково
училище/, Захариева
къща и Свещарова
къща

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

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

Ремонт и
преоборудване на
Спортна зала „Д.
Стефанов“- гр.
Търговище за
мултифункционални
спортове

Балансирано
териториално
развитие, чрез
комплексно
подобряване
състоянието на
техническата
инфраструктур
а и жизнената
среда,
съхраняване и

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

До 30.11.2020

Частичен
ремонт
ДКЦ2
ул.Пресл
ав

Изпълнение
от ОП СОД
Община
Търговище

Изпълнен
частичен
ремонт на общи
пространства

Изпълнено

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

До 30.10.2020

Поддърж
ане на
музейния
сграден
фонд.

Сключени
договори за
проектиране

Сключени
договори за
проектиране.
Сключени
договори за
изпълнение на
СМР,
строителен
надзор,
авторски
надзор за
Хаджи
Ангелова къща

изпълнено

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

До 30.10.2020

Основен
ремонт на
сградата,
съобразе
нс
норматив
ните
изискван
ия за
спортни
зали и

Сключени
договори за
проектиране

Сключени
договори за
проектиране

Предстои
изпълнение
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опазване на
природното
богатство и
културноисторическо
наследство.

Закона за
енергийн
ата
ефективн
ост.

Изграждане на нови,
обновяване и
обезопасяване на
съществуващи детски
площадки

Балансирано
териториално
развитие, чрез
комплексно
подобряване
състоянието на
техническата
инфраструктур
а 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

Изгражда
не на
достъпна
и
безопасна
среда на
подраства
щите
подмяна
на
амортизи
рани
детски
съоръжен
ия

Изпълнение
от ОП Флора
Община
Търговище

Реновиране на
един брой
детска
площадка в
междублоково
пространство

изпълнено

Изграждане на нови и
обновяване на
съществуващи
спортни площадки

Балансирано
териториално
развитие, чрез
комплексно
подобряване
състоянието на
техническата
инфраструктур
а 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

Изгражда
не и
модерниз
иране на
спортната
база на
гр.Търгов
ище.

Изпълнение
от ОП БКС
Община
Търговище

Изграждане на
площадка за
пистов
авиомоделизъм

Изпълнено
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Дирекция Хуманитарни дейности и социална политика
Образование

1. Осигуряване на
подходящи условия
за реализиране на
задължителното
предучилищно и
училищно
образование

Осигуряване на
качествено
образование в
обновена
образователна
среда

Общински
план за
развитие на
Община
Търговище
2014-2020 г. и
Програма за
управление за
периода 2019
г.-2023 г.

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

1.Приети сабюджети
на училища и ДГ
(Решение № 4 по
Протокол № 4 от
30.01.2020 г. на ОбС
– Търговище).
2. С цел превенция на
отпадането чрез
посещения на
адресите на
подлежащи деца и
ученици е
осъществен контрол
от екипите за обхват
по Механизма.
Съставени са 42 бр.
АУАН по реда на чл.
347 от ЗПУО на
родители, които не са
осигурили
присъствието на
децата си в училище.
3. Във всичките
общински ДГ и
училища са
сформирани
Обществени съвети общо 12 в ДГ и 16 в
училищата. Активно
участие в тях вземат
представителите в от
общинска
администрация.
4. Сформирани са 2
паралелки с дуално
обучение в - ПГ по
Земеделие(специално
ст „Механизация на
селското
стопанство“) и в
ПТГ „Цар Симеон
Велики“
(специалност
„Мехатроника“).

м. Януари

Целогоди
шно

През
периода
на
учебното
време

м.
ЯнуариМарт

Намаляване %
на отсъствията
по
неуважителни
причини
Брой
сформирано
Обществени
съвети в
общинските
образователни
институции

Брой
сформирани
паралелки с
дуално обучение
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2. Осигуряване на
обща подкрепа за
модерна и безопасна
образователна среда

Осигуряване на
качествено
образование в
обновена
образователна
среда

Общински
план за
развитие на
Община
Търговище
2014-2020 г. и
Програма за
управление за
периода 2019
г.-2023 г.

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 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
доброволчеството
сред младите хора,
съвместно с ЦПЛРОДК, ЦМДИ.
6. Подкрепа за
квалификация на
директори, учители
и помощник на
учителя.
7. Реализиране на
дейности,
кампании и
обучения за
превенция на

До м.
Декември

През
периода
на
учебното
време

Целогоди
шно

Брой обновени
детски
площадки

1. Обновени са 2
детски площадки на
ДГ "1-ви Юни"
с. Руец в селата Руец
и Овчарово.
2. За всички
подлежащи на
обучение деца и
ученици в общината е
осигурен съответния
вид безплатен
транспорт:
- обществен превоз -7
маршрутни н-я,
- специализиран
превоз (14 маршрутни
н-я)
- собствен превоз - с
училищни автобуси
(22 маршрутни н-я).
3.Клубни форми
- ЦПЛР-ОДК сформирани 12
клубни форми, с
организирани 60
младежки прояви, в
- ЦМДИ -сформирани
9 клубни форми и са
организирани 10
младежки прояви.
4. Не е проведена
ученическа академия
по програмиране,
поради липса на
финансиране;
5. Доброволчеството
като възможност за
реализация и
личностно развитие
на младите хора е
осъществено успешно
в две проведени
тренинг-обучения в

Брой
организирани
маршрутни
направления

Брой
организирани
младежки
прояви на
територията на
общината

септември
-декември
Брой обхванати
участници
Целогоди
шно
Брой
организирани
инициативи
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рисковото
поведение,
съвместно с
Местната комисия
за борба срещу
противообществен
и прояви на
малолетни и
непълнолетни.

ЦМДИ през м. X. и
м. XII.2020 г.
6. Квалификацията
на директорите и
учителите от ДГ, чрез
планираната
конференция по
предучилищно
образование не се
състоя, поради
обявеното
извънредно
положение във връзка
с пандемията Ковид19.
7. За превенция на
рисковото поведение
съвместно с
МКБППМН е
проведе едно
двудневно обучение
на 19 специалисти,
работещи с деца на
тема: „Емоционална
интелигентност” и
кампания „Весело
лято“ - обучения,
дискусии, викторини,
състезателни,
занимателни и
образователни игри с
75 ученици на
различни теми,
свързани с
промотиране на
здравословен начин
на живот, изграждане
на различни социални
умения и
компетентности

м. юни
Брой
представени
добри практики
Целогоди
шно
Брой
организирани
инициативи и
брой участници

Здравеопазване
1.Качествена
Работа на здравните

Опазване
здравето на

1.Кадрово
осигуряване на

Постоянен

Осигурено
разплащане със
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Във всички училища
и ДГ в гр. Търговище

кабинети в училищата
и ДГ в общината

2. Качествена услуга
за децата до 3 г.
възраст

учениците в ДГ

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

Младежки дейности и спорт
1. Изготвяне на
Осигуряване
договори между
качествено
община Търговище и
водене на
спортните клубове за
учебнопредоставяне за
тренировъчен
ползване на
процес
спортните имотиобщинска
собственост.
2. Младежки
консултативен
кабинет –
индивидуални и
групови консултации,
тренинги

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

Развитие на
устойчив
механизъм за
предоставяне
на качествени
и достъпни
услуги в
съответствие с
потребностите

служители и
доставчици

липси на
инциденти с
деца в
училища и ДГ

и
задължения

При
приемане
на
бюджета

са разкрити здравни
кабинети, които са
осигурени кадрово с
24 медицински
специалисти
Няма неразплатени
задължения за
годината
Фуункциониране на 4
детски ясли и 1
яслена група към
ДГ“Пчелица“
Обхванати са 256
деца от 10 м. до 3
години.
Ремонтни дейности в
ДЯ по капиталовата
програма в общ
размер на 46 439 лв.
Функциониране на
Детска млечна кухня
с 194 потребители

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.

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
потребителит
е на ДЯ и
ДМК

Целогодишн
а услуга.
Запазване на
наличните
групи.

Закон за
физическото
възпитание и
спорта

Срещи и
консултации със
спортните клубове.
Правни
консултации с
юристи от община
Търговище.

м.
декември

Брой
сключени
договори през
2019

Брой
сключени
договори
през 2020

Проведен конкурс за
отдаване под наем на
сп.обекти – общинска
собственост на
29.12.2020г.
Сключване на
договори със
сп.клубове –
20.01.2021г.

Общински
годишен план
за младежта
2020 г.

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

Постоянен

Подписване на
договори между
община
Търговище и
спортните
клубове за
предоставяне за
ползване на
спортните
имоти-общинска
собственост.
Основната цел
на проекта е да
развива и
утвърждава
устойчив
механизъм за
предоставяне на
качествени и
достъпни услуги

Брой услуги
през 2019

Брой услуги
през 2020

Изготвени и приети:
1.Общински план за
младежта за 2020 г.,
съобразен със
структурата на План
за изпълнение на
Националната
стратегия за
младежта (2012-2020
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и интересите
на младите
хора, на база
съществуваш
опит.

в съответствие с
потребностите и
интересите на
младите хора, на
базата на вече
съществуващия
опит и практики.
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г.) и изготвен при
условията на чл.15 и
чл.16 от Закона за
младежта (приет от
Общински съвет
Търговище с Решение
№12 по Протокол №4
на 30.01.2020 г.);
2.Аналитична справка
за 2019 г. на Община
Търговище;
3.Отчет на Плана за
2019 г. на Община
Търговище;
4.План за 2020 г. на
Община Търговище,
целите са изпълнени:
Младежкият
консултативен
кабинет продължи
функционирането си
през творческия сезон
,предлагайки
безплатни
консултации –
индивидуални , по
график. Дежурства в
него дават
ежеседмично
психолог и
психотерапевт.
Реализирани са два
броя тренинги –
обучения на младежи
на възраст
15–18 години:
Обучение за
личностно развитие
„Навици за успех“ –
м. октомври 2020 г.
,и м. декември –
„Дерзая“-виртуален
вариант.
стр. 15 от 18

3.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
2019 г.

Създаване на
условия за изява на
младите хора от
Община
Търговище

Постоянен

Създаване на
условия за изява
на младите хора
от общината,
подпомагане и
предлагане на
услуги за
организиране на
свободното им
време.
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Брой
инициативи
през 2019

Брой
инициативи
през 2020
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Участия в конкурси и
фестивали:
1.Заключителният
етап от XX общински
конкурс за
творчество “ Слово и
багра “ за литература
под надслов: „ Ако
бях на твое място щях
да….“
2. Празничен концерт
„Любовта без която
не можем“ / 27.02./, в
който своя талант и
умения показаха
деца от всички групи
и школи .
3. Проведен
заключителен
концерт на ДФА
„Шарено герданче“ .
Вокалната група на
ДФА „Шарено
герданче“ с
ръководител Светла
Стаменова завоюва
награди от
националния конкурс
“Пиленце пее“гр.София ,спечели
много отличия от
Международния
фестивал „Българска
душа на Святата
земя“, гр.Бат Ям,
Израел, 2020г. шесто издание на
фестивала.- онлайн
изяви. Покана за
участие в „Иде
нашенската музика“
по БНТ.

Школата по естрадно
пеене Международен
конкурс за
изпълнители на
българска и
популярна песен
„Северно сияние”- гр.
Русе.
Клуб "Батик", с
ръководител Славка
Георгиева -отличия
от Международен
културен форум
„Велики Преслав история на цял един
народ“
Социални дейности
1.Разкриване на
„Център за възрастни
хора с невъзможност
за самообслужване“

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

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

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

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

Превенция на
изоставянето
Дневна грижа в

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

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

Разкриван
е на
„Център
за
възрастни
хора с
невъзмож
ност за
самообслу
жване“

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

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

Разкриван
е на
„Център
за лица с
психични
разстройс
тва“.

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

Превенция на
изоставянето
Дневна грижа в

Разкриван
е на
„Дневен

Превенция на
изоставянето
Дневна грижа в
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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

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

Приключени
строително-ремонтни
дейносто. Предстои
разкриване на
услугата по проект
през 2021 г.

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

Приключени
строително-ремонтни
дейносто. Предстои
разкриване на
услугата по проект
през 2021 г.

Превенция
на
изоставянет

Продължаващи
строително-ремонтни
дейности
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увреждания и техните
семейства“

подкрепа на
родителите на
деца с
увреждания

4. Разкриване на
“Преходно жилище“

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

5. Разкриване на
„Наблюдавано
жилище“

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

– 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
План за
развитие
социалните
услуги в
Община
Търговище за
2020 г.

подкрепа на
родителите на деца
с увреждания

подкрепа на
родителите на
деца с
увреждания

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

център за
подкрепа
на деца с
увреждан
ия и
техните
семейства
“
Разкриван
е на
“Преходн
о
жилище“

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

Разкриван
е на
„Наблюда
вано
жилище“

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

Подслон,
подкрепа и
консултиране на
деца от 15 г. до
18 г. напускащи
услуги от
резидентен тип
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– 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
План за
развитие
социалните
услуги в
Община
Търговище за
2020 г.

о
Дневна
грижа в
подкрепа на
родителите
на деца с
увреждания
Комплекс от
дейности,
които
подпомагат
младежи от
15 г. до 18 г.

Продължаващи
строително-ремонтни
дейности

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

Продължаващи
строително-ремонтни
дейности
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