Отчет за изпълнение целите на общинска администрацията Търговище за 2016 г.

Цели за 2016 г.

Стратегически цели

Стратегически
документ

Дейности

Срок
/месец през
2016 г./

Индикатор за изпълнение
Очакван
резултат

Индикатор
за текущо
състояние

Отчет

Индикатор за
целево
състояние

Дирекция „Административно, правно и стопанско обслужване“
отдел „Деловодно и административно обслужване“
1. Обновяване
функционалността и
дизайна на сайта на
Община Търговище

Удовлетворяване
изискванията на
гражданите и бизнеса за
осигуряване на
навременност, отчетност,
надеждност, качество и
професионална етика при
предоставянето на услуги

2.Подобряване на
административното
обслужване чрез
въвеждане на
електронни
административни
услуги
Повишаване качеството
при предоставяне на
административни услуги

3.Увеличаване на
броя комплексни
административни
услуги.

Утвърждаване на
комплексно
административно
обслужване за намаляване
на усложнени процедури
по предоставянето на
услуги

Програма за
управление за
периода 2015-2019
година
Общински план за
развитие 20142020
Програма за
управление за
периода 2015-2019
година
Общински план за
развитие 20142020
Стратегия за
развитие на
държавната
администрация
2014-2020 г.
Обща стратегия за
електронно
управление в
Република
България
Програма за
управление за
периода 2015-2019
година
Общински план за
развитие 20142020
Стратегия за

Изготвяне на
техническо задание за
нов сайт на община
Търговище
Утвърждаване на
техническото задание
Сключване на договор за
нов сайт

Януари –
септември
2016

Постигане на
високо
качество на
административното
обслужване

Стар сайт

Нов сайт

Изготвено
техническо
задание за
нов сайт

В процес на
изпълнение

Внедряване на
електронни услуги

Включване към RegiX
системите за обмен на
данни Реорганизация на
работните процеси по
предоставяните
административни услуги
с цел подобряване на
координацията с

Януари –
декември
2016

Януари –
декември
2016

По-ефективна
административ
на организация;
Антикорупцио
нен ефект;
Улеснен достъп
до услуги

По-ефективна
административ
на организация;
Постигане на
високо
качество на
административното

0

Брой
електронни
услуги

В процес на
изпълнение
12

Брой нови
комплексни
администрати
вни услуги

1

развитие на
държавната
администрация
2014-2020 г.

4. Управление на
качеството и
подобряване на
изпълнението чрез
въвеждане на обща
рамка за самооценка
CAF

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

държавните институции,
участващи в
производство по КАО
Анализ на работните
процеси на
предоставяните
административните
услуги и изготвяне на
нови карти на процесите

Програма за
управление за
периода 2015-2019
година
Общински план за
развитие 20142020

Включване на община
Търговище към проект
по ОП „Добро
управление“ за
внедряване на модела
CAF (Обща рамка за
оценка).

Програма за
управление за
периода 2015-2019
година

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

обслужване

Януари –
декември
2016

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

Не е
внедрена

Внедрена
Обща рамка
за оценка
моделът CAF

Сключено
двустранно
споразумение
между
Института по
публична
администраци
я и Община
Търговище по
процедура
BG05SFOP00
1-2.002
„Въвеждане
на Общата
рамка за
оценка (CAF)
администраци
ите“.
Изготвен
доклад.

Отдел „Нормативно и правно обслужване“
1.Спазване на
законосъобразност
при изготвянето,
приемането и
изпълнението на
решенията и
разпоредбите на
нормативните актове,
приети от Общински
съвет - Търговище
2.Оптимизиране
дейността на отдела

Съответствие на
нормативната уредба на
общината с националното и
европейско
законодателство

Ефективно процесуално
представителство на
Община Търговище пред
съответната съдебна

Провеждане на работни
срещи за решаване на
правни казуси
Разглеждане на жалби и

Януари –
декември
2016

Привеждане на
нормативната
уредба в
съответствие с
действащото
законодателств
о

Брой влезли в
сила
актуализиран
и и нови
наредби

Януари –
декември
2016

Намаляване
броят на
съдебните дела,
страна по които

Брой съдебни
дела в края на
2016

Приети 9
актуализиран
и нови
наредби

Броят на
съдебните
дела, страна
по които е

2

инстанция

3.Повишаване на
административния
капацитет

4.Обобщение и
анализиране на
подадените от всички
заявители годишни
план-графици за
провеждане на
обществените
поръчки

Ефективно управление на
човешките ресурси

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

търсене на възможности
за тяхното отстраняване
по пътя на преговорите

Програма за
управление за
периода 2015-2019
година

Изготвяне на годишен
план за обучение на
служителите
Актуализиране на
вътрешни правила
свързани с човешките
ресурси

Общински план за
развитие 20142020

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

е Община
Търговище

Януари –
декември
2016

Януари –
декември
2016

Придобиване
на нови знания
Повишаване
компетентностт
аи
мотивацията на
служителите,
обвързана с
постигнати
резултати

Намаляване
броя на
сигналите
свързани с
администрати
вното
обслужване

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

Брой
сключени
договори за
обществени
поръчки

Община
Търговище в
края на 2016
г. е 130
За 2016
година няма
постъпили
сигнали,
свързани с
лошо
администрати
вно
обслужване
Изготвена
документация
за 10
процедури по
ЗОП и 5 броя
публични
покани.
Сключени са
16 договора

Отдел ГРАО

1.Цифровизация на
регисти на
населението

По-ефективна
административна
организация;
Постигане на високо
качество на административното обслужване

Програма за
управление за
периода 2015 –
2019 година

Заснемане и въвеждане в
програмния продукт
“RegPages”

Януари –
декември
2016

Осигуряване на
запазването на
документите за
по-дълъг
период от
време.
Подобряване
ефективността
на работата,
съкращаване на
сроковете за
търсене на
преписките

0%

100%
цифровизация
я

Извършена
цифровизация
на всички
семейни
регистри на
населените
места в
община
Търговище
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2.Събиране на всички
налични регистри по
гражданско състояние
от кметствата на
територията на
Община Търговище

По-ефективна
административна
организация;

Въвеждане на данни в
НБД„Население“

Януари –
декември
2016

Постигане на
високо
качество на
административното
обслужване

Октомври –
ноември
2016

Недопускане на
грешки или
констатирани
пропуски при
произвежданит
е избори.
Оптимизиране
на разходите за
организационн
о-техническата
подготовка на
изборите

15%
въведени
данни

100%
въведени
данни

Въведените
данни са 80 %

Отдел „Канцелария и стопанско управление“

Организационнотехническото
обезпечаване на
изборите, в
съответствие с
националното
законодателство

Организационнотехническа 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

Организация, контрол и
анализ на нуждите на
звената от общинска
администрация за
осъществяване на
техните дейности
Своевременно
подготвени и
предоставени материали
за заседания на
постоянни комисии и
Общински съвет.
Своевременно изготвяне
на справки по искане на
общински съветници

Януари –
декември
2016

Брой жалби за
допуснати
грешки или
пропуски

Липса на
оплаквания от
страна
служителите
от

Няма
постъпили
жалби във
връзка с
провеждане
на избори

Няма
постъпили
оплаквания.
Своевременна
подготовка на
материали за
заседанията
на Общински
съвет

Дирекция Хуманитарни дейности

Образование
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1.
Осигуряване
условия за
реализиране на
задължително
образование

Осигуряване качествено
образование в обновена
среда

Общински план за
развитие

1.
Приемане на
бюджетите на
общинските училища и
ДГ
2.
Изготвяне на
нова образователна
структура съгласно
ЗПУО
3.
Контрол на
посещаемостта на
подлежащите деца и
ученици.

1.
Подготовка на
проектно предложение
„Образователна
инфраструктура” по ОП
РР

2.
Осигуряване
на модерна, достъпна
и безопасна
образователна база

Осигуряване качествено
образование в обновена
среда

Общински план за
развитие

2.
Провеждане
процедури по ЗОП за
избор на изпълнители по
проект „Образователна
инфраструктура”
3.
Обновяване на
детски площадки в ЦДГ
и привеждането им в
съответствие с
нормативните
изисквания.

1. Приети на
сесия на ОбС
– Търговище
през м.
януари 2016
г.
2. Изготвена
и приета на
сесия на ОбС
– Търговище
през м. август
2016 г.
3.
Осъществен е
целогодишен
контрол чрез
посещения в
ДГ и
училища.
1. Подписан
анекс с
управляващия
орган.
Утвърден е
екип за
управление на
проекта.

Февруари

Октомври

През
учебните
месеци.

Май

Август

Утвърден
проект за
реконструкция
на: ОУ „Христо
Ботев”,
ЦДГ
„Приказка” ,
ЦДГ
„Снежанка”,
ДЯ „1 Юни”

Утвърден
екип за
управление

Подписан
анекс с
управляващия
орган

Избрани
изпълнители
Подписани
договори
Октомври
Обновени 25
площадки

3. Обновени
19 детски
площадки и
въвеждането
им в
съответствие
с
нормативните
изисквания на
обща
стойност
240 000 лв.
Оставащите 6
детски
площадки ще
бъдат
изградени
през 2017 г.
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Култура

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

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

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

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

Постоянен

Издигане
ролята на
културата в
живота на
местната
общност

ноември

Проучвания
на нагласи и
възможност
и за
разширяван
е на
дейностите,
медийно
отразяване

Отчет на
целите за
периода на
2016 г.

1. За
постигане на
ефективност в
местната
културна
среда се
работи в
сътрудничест
во с всички
държавни и
регионални
културни
институти и
граждански
организации.
Създаден е
Обществен
съвет по
култура към
кмета, в който
членуват
активни
местни
културни
дейци и
творци.
2. –
3.
Подпомаганет
ои
методическот
о ръководство
на ЦМДИ,
ЦПРЛ/ОДК,
Духов
оркестър,
ПФА
„Мизия” и
читалищата
координира
процеса на
създаване и
разпространя
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ване на
художествени
ценности.
Функционира
т школи по
модерен и
класически
балет,
фолклорни
певчески и
танцови
състави,
вокални
студиа,
школи по
изобразителн
о изкуство,
театрална
работилница,
които активно
участват в
международн
и, национални
и регионални
конкурси и
фестивали.
Подкрепата
на фолклорни
читалищни
колективи по
селата
стимулира
местната
активност в
областта на
културата.
Реализира се
Церемония за
найуспешните
читалища в
общината.
Проведоха се
и:
„Мост между
поколенията”,
22-и
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Международе
н пленер за
акварел,
Международе
н фестивал
«Вълшебната
завеса», «Дни
на големия
театър в
малкия град»,
Общински
празник «Под
осенската
поляна».
4. Изпълнени
са заложените
дейности в
годишните
планове на
читалищата.
Тракийски
фолклорен
събор
„Фисека пее“
– читалище с.
Буховци,
„Сребърни
пафти“ –
читалище с.
Острец
„Стража пее,
играе и се
смее“ –
читалище с.
Стража

2.
Подобряван
е качеството на
организация на
културните дейности

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

План – календар на
културните
дейности и
събития през 2016
г.

Изпълнение на
дейностите по културния
календар за 2016 г.;
Изпълнение на
дейностите по
общинската програма за
развитие на читалищата

Постоянен

Осигурен богат
духовен живот
в общината и
удовлетворенос
т на
съгражданите
ни

Месечни
календари
на
културните
дейности

Календар на
културните
събития в
община
Търговище за
2016 г.

В културния
календар се
реализираха
редица нови
събития и
иновативни
форми: 1.
Жанрово
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разнообразие
на
общоградскит
е
новогодишни
концерти на
площада, с
продължител
ност 2 ч. и 30
мин. с цел да
се задоволи
по-широк
диапазон от
вкусове и
възрастови
предпочитани
я. 2.
Всекидневна
съпътстваща
културна
програма в
панаирната
седмица,
която
представи
разнообразни
жанрове и
изкуства, като
даде поле за
изява на
местни и гост
изпълнители.
3.
Общоградско
честване на
рождението
на Апостола
на свободата
– 18 юли. 4.
Тържествена
проверка
(заря) в
навечерието
на
Съединението
на България –
6 септември.
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5. Първи
национален
детскоюношески
фестивал
„Мисионис
пее и
танцува”. 6.
Фолклорна
среща
„Джумалийск
о
надиграване”.
7. Логистична
и финансова
подкрепа на
разнородни
граждански
инициативи.
8. Усърдно се
работи в
посока да се
предлагат
нови форми,
както и да се
разшири
участието на
гражданите в
културните
продукти чрез
представянет
о им на
открити
сцени. 9.
Поощряват се
финансово
найактивните
читалища за
разширяване
на дейността
им. 10.
Осигурено бе
участието на
10 читалищни
колектива, с
над 120
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самодейци, в
националния
събор
„Рожен”,
където
завоюваха 4
отличия. 11.
Финансова и
логистична
подкрепа за
селските
празници на
Буховци, Г.
Соколово и
Стража.
Всички
дейности са
реализирани в
определените
срокове,
разписани в
Годишния
културен
календар.
Всеки месец
се изготвя
панорама на
културните
събития, в
които се
включват
всички
културни
институти.
3.
Съхраняване
на високата
историческа и
познавателна
стойност на
паметниците на
културата, на
културноисторическото
наследство като цяло

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

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

Постоянен

Проучване
състоянието на
културноисторическото
наследство;
Продължаване
на
археологически
те разкопки в
общината

Средства за
поддържане
на културноисторическот
о наследство

Извършени са
частични
ремонти на 3
читалищни
сгради, в
селата:
Алваново –
7 000 лв.,
Баячево –
10 000 лв., и
Пресиян –
25 000 лв.
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Ремонт на
покрива,
разширяване
на ел.
инсталацията
и поставяне
на контакти в
Зала № 1 на
ХГ „Н.
Маринов”.
Поставени са
3 бр.
климатици в
Зала № 1,
където е
разположена
постоянната
експозиция.
Финансирани
са разкопките
на Мисионис
с 30 000 лв.
Направена е
простъпка в
Министерств
ото на
културата за
стартиране на
процедура по
безвъзмездно
прехвърляне
на терена от
държавна в
общинска
собственост.
Подобрен е
сградния
фонд на
къщата музей
„Н. Симов Куруто” с
отпускането
на 8 500 лв.
Направен е
ремонт на
част от
покривно
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пространство,
както и
ремонт на
кабинет с
работно
място за
специалист с
увреждания в
РБ „П.
Стъпов”.
Закупено е
оборудване за
дигитализаци
я на книги и
винилови
плочи на
цифров
носител –
диск, както и
специализира
н
библиотечен
софтуер за
прилагане на
дигитални
копия на част
от книги.

Здравеопазване

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

Непрекъснато повишаване
на качеството на здравните
услуги на територията на
общината

Общински план за
развитие

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

Обратна
връзка с
потребителит
е.

При
свикване на
ОС
Постоянен

Качествено
болнично
здравеопазване

Налични
здравни
кабинети по
селата

При
подготовка
на НМДТ

13

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

3.
Качествена
услуга за децата до 3
г. възраст

Опазване здравето на
учениците и децата в ДГ

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

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

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
При
приемане на
бюджета

Осигурено
разплащане със
служители и
доставчици

Етапно през
годината

Липса на
неразплатени
задължения.

Целогодишна
услуга.
Запазване на
наличните
групи.

При
приемане на
бюджета
Постоянен

Липса на
неразплатен
и
задължения.

Изготвяне на
работен проект
и проведени
проце- дури по
ЗОП за обект
ДЯ „1Юни”

Положителна
оценка на
потребителит
е
Сключен
договор

Кадрово са
осигурени
медицински
специалисти в
4 детски ясли,
1 яслена
група в ДГ
„Пчелица“, 15
училища, 10
детски
градини;
Няма
неразплатени
задължения.
Запазени са
наличните 16
групи в
детските ясли
от
предходната
година.
Средна
посещаемост
на децата към
м. декември
2016 г. – 203
деца.
Осигурени
средства за
функционира
нето на
детски ясли и
детска млечна
кухня.
Извършени
частични
ремонтни
дейности за
подобряване
на
материалната
база. Пред
2016 г. не са
използвани
възможностит
е на ОПРР за
модернизиран

14

е на
материалната
база.
Младежки дейности и спорт

1.
Утвърждава
не на формациите и
клубовете към Център
за младежки дейности
и инициативи

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

Общински
годишен план за
младежта 2016 г.

1.Създаване на условия
за изява на младите хора
от Община Търговище
2. Участие в национални
и международни
конкурси и фестивали

Постоянен

ЦМДИ –
целогодишно
дейността му
е насочена
към това да
създава
условия за
изява на
младите хора
от общината
и
подпомагане
и предлагане
на услуги за
организиране
на свободното
им време.
През 2016 г.
ЦМДИ
организира
множество
дейности,
свързани с
младежката
активност,
като
Провеждане
на
информацион
ни кампании,
относно
възможностит
е за трудова
ефективност
на хората с
увреждания;
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2.
Младежки
консултативен
кабинет –
индивидуални и
групови консултации,
тренинги

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

Общински
годишен план за
младежта 2016 г.

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

Младежки
консултативе
н кабинет.
МКК работи
целогодишно
през 2016 г.
като
предоставя
безплатно
консултации
на млади хора
с проблеми в
психосоциалната
реализация.

Постоянен

Социални дейности

1.
Разкриване
комплекс за здравно –
социални услуги в
общността

Създаване на условия за
предотвратяване на
рисковите фактори водещи
до социална изолация.
Подкрепа за социалното
включване на максимален
брой хора в неравностойно
положение и уязвими групи

План за развитие
социалните услуги
в Община
Търговище за
периода 2016-2017

Формиране и развитие
на родителски умения,
ранна интервенция на
уврежданията, семейно
консултиране и
подкрепа, здравна
консултация за деца
мониторинг на
готовността за обучение,
допълнителна
подготовка за равен
старт в училище,
индивидуална
педагогическа подкрепа
за деца с увреждания

Нова за
разкриване
по Проект по
ОП“РЧР“
през 2016г.

Формиране и
развитие на
родителски
умения, работа
за ранна
интервенция на
уврежданията,
семейно
консултиране и
подкрепа,
здравна
консултация за
деца,
мониторинг на
готовността за
обучение,
допълнителна
подготовка за
ранен старт в
училище и
индивидуална
педагогическа
подкрепа за
деца с
увреждания.

Предстои
сключване
на договор
за
предоставян
е на
услугата

КЗСУ проекта
стартира през
месец август
2016 година,
като
предоставяне
то на
услугите
започна през
месец
октомври
2016 година.
Целта е
подкрепа на
социалното
включване на
максимален
брой хора в
неравностойн
о положение,
работа по
ранна
интервенция
на
уврежданията
, семейно
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консултиране
и подкрепа,
здравна
консултация
за деца.

2.
Разкриване
дневен център за деца
с увреждания от 0 до
18 години

3.
Разкриване
Звено „Майка и бебе“

Превенция на изоставянето.
Дневна грижа в подкрепа
на родителите на деца с
увреждания

Майки в риск да изоставят
децата си

План за развитие
социалните услуги
в Община
Търговище за
периода 2016-2017

План за развитие
социалните услуги
в Община
Търговище за
периода 2016-2017

Превенция на
изоставянето.
Дневна грижа в
подкрепа на родителите
на деца с увреждания

Превенция на
изоставянето

ДДД

ДДД

Превенция на
изоставянето.
Дневна грижа в
подкрепа на
родителите на
деца с
увреждания

Превенция на
изоставянето и
подкрепа на
родителите и
техните деца

20
потребители

4
потребителя

Дневния
център за
деца с
увреждания
стартира от
01.05.2016 г. с
капацитет 20
места като
Държавна
делегирана
дейност.
Целта е
дневна грижа
и подкрепа на
родителите на
деца с
увреждания.
Звено „Майка
и бебе“ към
Комплекс за
здравносоциални
услуги беше
разкрит от
01.05.2016 г.
като
Държавна
делегирана
дейност с
капацитет 4
места. Целта
на социалната
услуга е
превенция на
изоставянето,
подкрепяща
грижа на
майки в риск
да изоставят
децата си.
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Дирекция „Бюджет, финанси и МДТ“

ОТДЕЛ: БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО
Съставяне и приемане
на Проектобюджет за
2016 г.

Съставяне и
приемане на
средносрочна
бюджетна
прогноза 20172019 г.

Общински план
за развитие

Процедури по
съставяне и
приемане на
проектобюджета и
бюджетната
прогноза

Първо тримесечие на 2016
г.

Приемане от ОС на
проектобюджет 2016 и
средносрочна
бюджетна прогноза
2017-2019 г.

Бюджет за
2015 г. и
средносроч
на
бюджетна
прогноза
2016-2018 г.

Внасяне на промени и
контрол върху
текущото изпълнение
на бюджет 2016 г.

Увеличаване на
приходната част
по
проектобюджета
в текущата и
следващи
бюджетни
години

Общински план
за развитие

Текущо
изпълнение и
анализ на
изпълнението на
бюджетните
показатели

Текущо

Внесени и извършени
промени спрямо
началния бюджетен
план

Начален
бюджетен
план за 2016
г.

Съставяне и приемане
на ГФО на Община
Търговище за 2015 г.

Подобряване на
системите за
счетоводна
отчетност и
контрол, чрез
внедряване и
усъвършенстван
е на
приложимите
програмни
продукти.
Интегриране на
финансовите
отчети на ВРБ с
програмните
продукти на
ПРБ.
Оптимизиране
на процесите по

Текущо
изпълнение на
оперативносчетоводната
дейност.
Внедряване на ПП
ФСД. Организация
и обучение за
работа с ПП ФСД

Първо полугодие

Приемане на ГФО.
Приемане на одита на
ГФО.
Въвеждане в действие
на ПП ФСД.

Начални
салда по
ОВ. Текущ
ПП ФСД
под
операционн
а с-ма ДОС.

Въведен в
действие ПП
ФСД.

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

Месечно, тримесечно

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

Нерегламен
тирано и
несъвмести
мо
приложение
на ПП във
ВРБ.

Въведени в
действие ПП
във ВРБ,
приложими за
консолидиран
е на отчетите

Текущо счетоводно
отчитане.
Представяне на
месечни и тримесечни
отчети в МФ

Приет
бюджет за
2016 г. и
средносрочна
бюджетна
прогноза
2017-2019 г.
от ОС
Уточнен план
по бюджета
за 2016 г.

Приет и
изпълнен
бюджет за
2016

Изготвен
уточнен план
за 2016.
Издадени са
20 заповеди
на кмета на
общината за
промени по
бюджета
Одитиран
ГФО от
Сметна
палата, като
становището
е „приет без
резерви“

Изготвени
месечни и
тримесечни
отчети
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консолидиране
на отчетите за
МФ
ОТДЕЛ:МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Осигуряване на
изпълнението на
приходната част на
бюджета по МДТ

Съставяне на
средносрочни
прогнози по
МДТ

Подготовка за
определяне на нови
натурални показатели
за определяне на ТБО

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

Месечно изпълнение

Осигурена по-висока
събираемост на МДТ
в сравнение с
предходния отчетен
период

Сравнителе
н предходен
отчетен
период

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

Анализи,
проучване на
приложени модели
в други общини.

30.11.2016

Приемане на нова
наредба съгл. ЗМДТ

Текущо
приложение
на
наредбата

Приемане на
нова наредба
съгл. ЗМДТ

Провеждане на
процедури по
разпореждане с
общинско
имущество

Текущо
изпълнение

Изпълнението
на
приходната
част на
бюджета от
постъпилите
МДТ е в
размер на
109,31%
Не е
извършена
промяна в
законодателн
ата уредба,
свързана с
промяна на
нови
натурални
показатели за
определяне на
ТБО

ОТДЕЛ: ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Провеждане на
процедури по
разпореждане с
общинско имущество

Изготвяне на
програма за
управление и
разпореждане с
имотите –
общинска
собственост през
2016 г.

Стратегия за
управление на
общинската
собственост за
периода 2016 2019 г.

Изпълнение на
годишната
програма за
управление и
разпореждане с
имотите –
общинска
собственост през
2016 г.

програма за
управление и
разпореждане с
имотите – общинска
собственост през
2016 г.

Отчет за
изпълнението
годишната
програма за
управление и
разпореждане с
имотите –
общинска
собственост през
2016 г.

Отчетът е приет с
Решение № 3 по
протокол № 17 от
26.02.2017 г. на
Общински съвет
Търговище

Дирекция ”Икономическо развитие”
Актуализиране
базисните цени за
отдаване под наем и под

Стратегическа
цел 2, Приоритет
2, Специфична

ОПР 2014-2020

1.Актуализиране на
Наредбата за
базисните цени при

31.03.2016г.

Увеличаване на
площите с трайни
насаждения и

Сключени
договори

.Актуализирана е
Наредбата за
базисните цени при
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аренда на общински
земеделски земи.
Даване на възможност за
арендуване на имоти
заети с храсти за
почистване и създаване
на трайни насаждения.

цел 2.2., мярка
2.2.1.

Привличане на
посетители и туристи в
Община Търговище

1. Превръщане на
Община
Търговище в
привлекателна
туристическа
дестинация с
възможност за
развитие на
културен, еко,
винен, ловен,
риболовен и др.
туризъм.
2.Развитие и
утвърждаване на
Община
Търговище като
туристическа
дестинация на
националния и
международния
пазар.

отдаване под наем на
общинско имущество
М.07.2016г.

увеличаване на
приходите на
Община
Търговище

2.Увеличаване на
трайните насаждения

Програма за
развитие на
туризма на
територията на
Община
Търговище през
2016г.

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

постоянен

Привличане
интереса на
туроператори от
страната и
включване на
Търговище в
техните програми
и пакети /за
посещение на
забележителности/
и увеличаване на
туристите в нашия
град

Брой
пренощували
лица в
хотелите; брой
посетители в
музеите

отдаване под наем
на общинско
имущество на
Община Търговище,
приета с решение
№4 по протокол №6
от 31.03.16г. на ОС
Търговище- бяха
сключени
допълнителни
споразумения за
привеждане в
съответствие с
новоприетите
базисни цени.
2.Бяха предложени
767 дка от които са
наети 315 дка, с
което се увеличава
дела на
обработваемите
земи
.Актуализирана е
Наредбата за
базисните цени при
отдаване под наем
на общинско
имущество на
Община Търговище,
приета с решение
№4 по протокол №6
от 31.03.16г. на ОС
Търговище- бяха
сключени
допълнителни
споразумения за
привеждане в
съответствие с
новоприетите
базисни цени.
2.Бяха предложени
767 дка от които са
наети 315 дка, с
което се увеличава
дела на
обработваемите
земи
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Дирекция „Устройство на територията“
Обновяване и
модернизиране на
транспортната
инфраструктура в
общината.

Изграждане на
модерна
транспортна
инфраструктура

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

Стартиране на проекти за
обновяване на
материалната и
техническа база на
образователните
институции в гр.
Търговище
(по ОПРР 2014-2020)

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

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

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

СЦ1 от ОПР
2014-2020
Балансирано
териториално
развитие, чрез

СЦ1 от ОПР
2014-2020
Балансирано
териториално
развитие, чрез

1.Реконструкция и
рехабилитация на
четвъртокласна пътна
мрежа
2.Реконструкция и
рехабилитация на
уличната пътна мрежа
в гр.Търговище и
селата.
Подготовка на
формуляр, оценка и
одобряване на
проектно
предложение и
стартиране на
проектните дейности
за
основен ремонт и
обновяване на:
ОУ „Хр.Ботев”;
Детска ясла №1
„Първи юни”;
ЦДГ №7 „Снежанка”;
ЦДГ №9 „Приказка”
(Изпълнение на 4
обекта по ИПГВР)
Подготовка на
тръжни процедури,
избор на изпълнители,
сключване на
договори за СМР,
строителен надзор,
авторски надзор и
публичност

постоянен

Подобряване на
инфраструктурата
в Община
Търговище

Изградена
транспортна
инфраструктура

март 2016
– стартира
подготовка
на
формуляр;
септември
2016 сключване
на ДБФП

Липса на
одобрено
проектно
предложение,
договор за БФП
и тръжни
документации
за избор на
изпълнители

1 Одобрено
проектно
предложение;
1 сключен
договор за
БФП;
4 проведени
процедури за
избор на
изпълнители
по ЗОП;
4 сключени
договора по
ЗОП

Подготовка на
формуляр, оценка и
одобряване на
проектно
предложение и

май 2016 –
стартира
подготовка
на
формуляр;

Създадени условия
за започване на
строителните
работи за
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
(изпълнение на 4
обекта по ИПГВР)
Създадени условия
за започване на
строителните
работи за
подобряване и

Липса на
одобрено
проектно
предложение,
договор за БФП

1 Одобрено
проектно
предложение;
1 сключен
договор за

Подобряване на
организацията и
безопасността на
движение в
общината чрез
решенията на КТБД
и изградената
транспортна
инфраструктура.
Изпълненоодобрено проектно
предложение и
сключен договор за
БФП
6 проведени
процедури за избор
на изпълнител и
сключени договори

1 одобрено проектно
предложение; 1
сключен договор за
БФП; 5 изготвени
тръжни
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комплексно
подобряване
състоянието на
техническата
инфраструктура
и жизнената
среда,
съхраняване и
опазване на
природното
богатство и
културноисторическо
наследство

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

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

ноември
2016 сключване
на ДБФП

цялостно
модернизиране на
градската среда,
чрез ремонт на 5
обекта от уличната
мрежа в град
Търговище
(Изпълнение на 5
линейни обекта по
ИПГВР)

и тръжни
документации
за избор на
изпълнители

БФП;
4 изготвени
тръжни
документации
за избор на
изпълнители
по ЗОП

документации за
избор на
изпълнители; 5
проведени
процедури за избор
на изпълнители и
сключени договори
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