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І. ВЪВЕДЕНИЕ
Програмата за реализация на Актуализирания Общински план за развитие (ПРОПР) е
средносрочен оперативен документ за изпълнение на основните приоритети и цели на
община Търговище за периода 2014-2020 г.
Общинският план за развитие се базира на редица стратегически и планови
документи, които се разработват на различни териториални нива и имат конкретни функции
по отношение формирането и прилагането на местната политика за устойчивост и развитие.
В тази връзка е налице съгласуваност с Областната стратегия за развитие на област
Търговище за 2014-2020 г., Регионалният план за развитие на Североизточен район,
Националната програма за развитие „България 2020”, Националната програма за реформи
2011-2015 г., Националната стратегия за регионално развитие на Република България за
периода 2012-2022 г., Националната концепция за пространствено развитие за периода 20132025 г. и др. документи.
Актуализираният Общински план за развитие на община Търговище и
седемгодишната Програма за неговата реализация са съобразени и съгласувани с
възможностите на Общинския бюджет, Оперативните програми, ПРСР и др. европейски и
национални фондове, които ще бъде основен източник за финансиране на заложените
проекти, дейности и мерки за постигане на целите и реализация на приоритетите.
ПРОПР 14-20 г. е в съответствие с разпоредбите на Закона за регионалното развитие Чл.13, ал.2, т.7: „Общинският план за развитие съдържа програма за реализация на
общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение,
съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите”. Съгласно този
текст, тя е неразделна част от ОПР и детайлизира неговите приоритети, цели и мерки до
конкретни проекти, дейности, срокове, звена за изпълнение и отговорници. Програмата като
съвкупност от ресурсно осигурени мерки и дейности е механизъм за реализация на всяка
конкретна цел, заложена в ОПР.
Програмата е съставена на база на Актуализирания Общински план за развитие на
община Търговище за периода 2014-2020 г., текущите проекти и инвестиционните
намерения и проектите и дейностите, включени в Интегрирания план за градско
възстановяване и развитие на Търговище за 2014-2020 г. (ИПГВР). Целта е да се осигурят
необходимите предпоставки за успешна разработка и реализация на конкретни проекти и
дейности в изпълнение на заложените цели, приоритетите и мерки.
ПРОПР има за задача на основата на целите и приоритетите за развитие на общината,
залегнали в плана, да осигури вътрешната и външната съгласуваност на факторите и
ресурсите, като оптимизира възможностите за финансиране, институционализирана
подкрепа и техническа помощ за изпълнение на плана. С програмата се конкретизира пакета
от мерки и проекти за реализация на целите и приоритетите за развитие на общината до
2020 г., съответните финансови ресурси, административни структури за управление,
наблюдение и оценка на проектите, индикаторите за оценка на цялостното изпълнение на
програмата, а оттук и на ОПР, действията за осигуряване на информация, комуникация и
публичност при осъществяването на мерките и проектите, включени в Програмата.
В Програмата се включват конкретни проекти, които покриват определен набор от
критерии, като:
- проектът да е реалистичен, необходим, ресурсно осигурими и изпълними в
хоризонта на плана;
- проектът да е добре оформена идея или да е достигнал определен етап на готовност,
за да стартира/предпроектни проучвания, технически/работен проект, изготвена оценка за
въздействие върху околната среда (ОВОС), кандидатстване за финансиране, сключен
договор за финансиране, започнало изпълнение и т.н.
- целевите групи и бенефициенти да са ясно дефинирани;
- да имат изяснена финансова схема за реализация;
- проектите с надобщинско значение да са с осигурена координация;
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- проектите да допринасят за балансираност в развитието на територията на цялата
община, а не само на общинския център.
Програмата се финансира със средства от:
1. Общинския бюджет и извънбюджетните сметки и фондове;
2. Централния бюджет на Република България;
3. Български оперативни програми, финансирани от ЕСИФ;
3. Други общностни програми на ЕС и международни фондове;
4. Частни средства на физически и юридически лица;
5. Други източници на финансиране – банкови кредити, гаранционни фондове и др.
Програмата дава възможност да се проследят предвидените разходи по приоритети и
източници на финансиране, заложени в индикативната финансова таблица, неразделна част
от Общинския план за развитие.
Програмата за реализация на Общинския план за развитие на община Търговище за
периода 2014-2020 г. съдържа:
- проектите за изпълнение на мерките, специфичните цели и приоритети на ОПР;
- необходимите финансови ресурси, срокове и отговорници за изпълнение;
- проектите, включени в ИПГВР на Търговище 2014-2020 г.;
- общинските публично-частни партньорства за периода до 2020 г;
- дейности за осигуряване на информация и публичност;
- дейности по контрола и оценката на изпълнението на програмата.
Приоритетите, специфичните цели и мерките в Програмата за реализация са с
номера, които съответстват на наименованията и номерата в Актуализирания Общински
план за развитие на община Търговище за периода 2014-2020 г. и Индикативната финансова
таблица към него.
Програмата за реализация е обвързана с процедурите по изработване на проекта на
общинския бюджет за всяка следващата година. Възможно е в нея да се правят
целесъобразни оперативни и текущи изменения на размера на определени средства или
прехвърляне на конкретни ресурси, както и да се актуализират отделни източници на
финансиране, срокове и конкретни изпълнители. ПРОПР може да бъде актуализирана и в
зависимост от условията и прогнозите за реализация на плана с цел осигуряване на
ефективност и ефикасност при изпълнението му и постигане на целите и приоритетите.
Проектите, включени в програмата са съобразени с изискванията на съответните
оперативни програми и фондове. Програмата дава възможност да се проследят
предвидените разходи по приоритети и източници на финансиране, заложени в
индикативната финансова таблица, неразделна част от Общинския план за развитие.
Програмата за реализация на ОПР е основен източник за набиране на информация за
нуждите на наблюдението и контрола по изпълнението на Плана за развитие на община
Търговище за периода 2014-2020 г. Оценката на изпълнението на Програмата дава
възможност и за оценяване степента на напредъка по реализацията на Общинския план за
развитие.
ПРОПР се приема от Общинския съвет заедно с Актуализирания ОПР по
предложение на Кмета на общината.
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ІІ. СТРАТЕГИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Стратегията за реализация, заложена в Общинския план за развитие на община
Търговище през периода 2014-2020 г., обхваща и проследява взаимовръзката между
формулираната визия, главна цел, стратегически цели, определените приоритети за действие
и техните специфични цели, които ще бъдат постигнати посредством изпълнението на
конкретни мерки, проекти и предвидените в проектите дейности.
Стратегията на Програмата за реализация на ОПР отразява логиката на
интервенциите – икономически, политически, институционални, организационни,
информационно – комуникационни, финансови и контролни, за постигане на конкретни
резултати и въздействие от изпълнението на Общинския план за развитие.
Фиг.1 Логиката на интервенциите в Програмата за реализация на ОПР

СТРАТЕГИЧЕСКА
ЦЕЛ 1

ПРИОРИТЕТ 1

СТРАТЕГИЧЕСКА
ЦЕЛ 2

ПРИОРИТЕТ 2

ПРИОРИТЕТ 3

СТРАТЕГИЧЕСКА
ЦЕЛ 3

ПРИОРИТЕТ 4

Определената логика на интервенции изисква разработването и изпълнението на
мерки, дейности и проекти, които са групирани по формулираните приоритети за развитието
на община Търговище.
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ІІІ. ПРОЕКТИ КЪМ АКТУАЛИЗИРАН ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА
2014-2020 Г.
№

1
2
3
4

5

6

7
8

9

10

11

Наименование на проекта
ПРИОРИТЕТ 1
Специфична цел 1.1.
Мярка 1.1.1.
Изграждане на околовръстен път на с. Лиляк
Ремонт и асфалтиране на общински път TG V1171 –
с. Алваново – с. Ловец – с. Осен – с. Надарево
Ремонт на път TG V2177 Търговище – Момино

Прогнозна
Стойност
Хил. лева
73000
55317
32477
2500
1150
1250

Очакван източник на
финансиране

Индикативен
срок за
изпълнение

Отговорна
институция

ОПРР
Общински бюджет/Централен
бюджет или др. източници
Общински бюджет/Централен
бюджет или др. източници

2016-2018
2015-2017

АПИ
Община Търговище

2015-2016

Община Търговище

Ремонт на общински път RAZ1089/II - 49, Трапище Разград / - Сейдол - Граница общ.(Лозница Търговище) - Маково - Дралфа / II - 51 /
Ремонт на общински път III - 5102,( Мировец Буховци –Надарево – Певец - /I - 4/)

1740

Общински бюджет/Централен
бюджет или др. източници

2017-2020

Община Търговище

5000

Централен бюджет или др.
източници

2016-2017

АПИ

Ремонт и текуща поддръжка на пътища от
републиканска пътна мрежа на територията на
община Търговища
Ремонт и текуща поддръжка на пътища от IV-класна
общинска пътна мрежа на Търговище
Развитие, обновяване и модернизиране на градската
среда в град Търговище ( Изпълнение на два
линейни обекта от резервния списък по ИПГВР)
Подобряване и модернизиране на средата, чрез
ремонт на улична мрежа в град Търговище и селата
на общината ( Изпълнение на четири линейни
обекта по ИПГВР)
Ремонт и текуща поддръжка на уличната мрежа в гр.
Търговище и селата
Мярка 1.1.2.
Изготвяне на пред-проектни проучвания и
подготовка на инвестиционни проекти за
обновяване и изграждане на ВиК мрежи в квартали

5000

ОПРР

2016-2020

АПИ

5000

2014-2020

Община Търговище

3005

Общински бюджет/Централен
бюджет или др. източници
ОПРР

2019-2021

Община Търговище

5332

ОПРР

2016-2018

Община Търговище

2500

Общински бюджет/Централен
бюджет или др. източници

2016-2020

Община Търговище

Инвестиционна програма на
ВиК-Търговище или др.
източници

2016-2017

ВиК дружество
Община Търговище

10500
500
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12

13

14
15

16
17
18
19
20

21
22

23
24
25
26

на града и в селата
Подмяна на водопроводна мрежа и канализация в
квартали на града и в селата
Мярка 1.1.3.
Осигуряване на широколентов достъп и
подобряване качетвото и обхвата на мобилните
услуги
Мярка 1.1.4.
Въвеждане на ВЕИ в общински и частни сгради
Извършване на енергийни обследвания на
обществени сгради
Мярка 1.1.5.
Разработване на Общ устройствен план на община
Търговище
Разработване на Концепция за пространствено
развитие на община Търговище
Разработване на Програма за опазване на околната
среда
Паспортизация на общински сгради
Изработване на идейна концепция за архитектурнопространствено развитие на територията на бившия
военен терен в град Търговище
Мярка 1.1.6.
Ремонт и обновяване на сгради на кметства и
площади в селата
Блогоустрояване на паркове, зелени площи и зони за
отдих в селата
Специфична цел 1.2.
Мярка 1.2.1.
План за управление на Защитените местности в
общината
Благоустрояване и обновяване на Младежки парк
„Юкя” гр. Търговище
Благоустрояване на паркова зона „Роден кът”
Създаване на публичен електронен регистър на
зелената система в общината

Инвестиционна програма на
ВиК-Търговище/ОПРР и/или др.
източници

2014-2020

ВиК дружество
Община Търговище

Експлоатационни дружества и
мобилни оператори

2014-2020

Частен сектор

Европейски фондове и частни
инвестиции
Централен бюджет/Общински
бюджет или др. източници

2014-2020
2014-2020

Община Търговище,
Частен сектор
Община Търговище

2014-2016

Община Търговище

2014-2016

Община Търговище

10

Централен бюджет/Общински
бюджет
ОПДУ/ Централен бюджет/
Общински бюджет
Общински бюджет

2014-2015

Община Търговище

100
50

Общински бюджет
ПЧП

2014-2020
2016-2018

Община Търговище
Частен сектор

Общински бюджет или др.
източници
Общински бюджет или др.
източници

2014-2020

Община Търговище

2014-2020

Община Търговище

МОСВ/ОПОС/Централен
бюджет или др. източници
Общински бюджет/ и др.
източници
Общински бюджет/ ПЧП и др.
източници
ОПДУ/Централен
бюджет/Общински бюджет и др.

2015-2016

ДГС

2015-2017

Община Търговище

2016-2018

Община Търговище
и Частен сектор
Община Търговище

10000

10000
10000

1500
1000
500
390
150
80

450
200
250
17683
1060
10
500
500
50

2016-2018
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източници
27

28

29
30

31

32

33

34

35

36
37
38
39

Мярка 1.2.2.
Периодично актуализиране и допълване на
системите за организирано и разделно
сметосъбиране

9623
2000

Изграждане на площадка с компостиращи
инсталации за зелени (растителни) и биоразградими
отпадъци
Изграждане на площадка за строителни отпадъци
Изграждане на нова клетка на регионалното депо за
отпадъци в с. Пайдушко
Мярка 1.2.3.
Корекция на речни корита, укрепване на брегове и
диги
Проектиране
и
изграждане
инфраструктури от наводнения

на

„Екобулпак”А Д „БКСТърговище”ЕООД Общински
бюджет

2015-2020

950

Общински бюджет

2015-2016

Общинска фирма
„БКСТърговище“ЕООД
„Екобулпак“АД
Община Търговище
Община Търговище

1173
5500

ПУДООС/Общински бюджет
ПУДООС/Централен бюджет/
Общински бюджет и др.
източници

2016-2020
2016-2020

Община Търговище
Община Търговище

МОСВ/ОПООС/ Централен
бюджет/ Общински бюджет и
др. източници
МОСВ/ОПООС/ Централен
бюджет/ Общински бюджет и
др. източници
МОСВ/ОПООС/ Централен
бюджет/ Общински бюджет и
др. източници
МОСВ/ОПООС/ Централен
бюджет/ Общински бюджет и
др. източници

2016-2020

Община Търговище

2016-2020

Община Търговище

2016-2020

Община Търговище

2016-2020

Община Търговище

ОПИК

2014-2020

Частен сектор

ОПИК

2015-2017

Частен сектор

Частни инвестиции
ОПИК

2014-2020
2016-2020

ОПДУ/Общински бюджет

2016-2020

Частен сектор
Общински
дружества
Община Търговище

7000
1000

защитни
2000

Изграждане на укрепителни съоръжения,
конструкции и подпорни стени в свлачищни зони

3000

Укрепване на язовирни стени и преливници на
язовири в общината

1000

ПРИОРИТЕТ 2
Специфична цел 2.1.
Мярка 2.1.1.
Създаване на нови и разрастване на съществуващите
предприятия в промишлеността, търговията,
услугите и туризма
Технологична модернизация и повишаване
конкурентоспособността на МСП
Изграждане на логистични центрове
Разширяване обхвата на дейностите и услугите,
предоставяни от общинските дружества
Създаване на единен информационен портал за

56995
21580
21030
10000
5000
2000
1000
30
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40

41

42

43

44

45

46

47
48
49

50
51
52

свободни общински терени и сгради и подобряване
на електронните услуги за бизнеса
Инвестиционна подкрепа за въвеждане на нови
ИКТ-базирани услуги и производства
Мярка 2.1.2.
Разработване на стратегия за привличане на
инвестиции и реализация на публично-частни
партньорства
Целенасочен маркетинг и реклама на Търговище и
икономическия потенциал на общината като
привлекателно място за инвестиции
Мярка 2.1.3.
Развитие на международното сътрудничество,
обмен на добри практики и връзки с побратимени
градове
Специфична цел 2.2.
Мярка 2.2.1.
Изграждане и модернизиране на хидромелиоративна
инфраструктура и увеличаване на площите за
поливното земеделие
Създаване на нови земеделски стопанства за
отглеждане на трайни насаждения и
зеленчукопроизводство
Мярка 2.2.2.
Създаване, модернизация и разширяване на
животновъдните обекти
Мярка 2.2.3.
Стартова помощ за млади фермери и технологично
обновяване на земеделските стопанства
Технологично обновяване на земеделските
стопанства
Инвестиции в преработка на селскостопанска
продукция
Мярка 2.2.4.
Залесяване на пустеещи и на неземеделски земи
Създаване на ловни бази за развитие на ловното
стопанство
Стопанисване и управление на горите, включително

ОПИК

2014-2020

Частен сектор

ОПДУ

2016-2017

Община Търговище

ОПДУ

2016-2017

Община Търговище

250
250

ОПДУ

2014-2020

Община Търговище

31050
6000
4000

ПРСР

2016-2020

Частен сектор

2000

ПРСР

2016-2020

Частен сектор

4000
4000

ПРСР

2014-2020

Частен сектор

17000
5000

ПРСР

2014-2020

Частен сектор

6000

ПРСР

2014-2020

Частен сектор

6000

ПРСР

2014-2020

Частен сектор

ПРСР

2014-2020

500

ПРСР

2014-2020

300

ПРСР

2014-2020

3000
300
50

250

4050
3000

ДГС
Частен сектор
ДГС
Частен сектор
ДГС
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56

превенция и възстановяване на вредите от горски
пожари
Подобряване на икономическата стойност на горите,
включително инвестиции за оборудване и практики
за дърводобив, щадящи почвата и ресурсите
Специфична цел 2.3.
Мярка 2.3.1.
Създаване на общинска стратегия и програма за
развитие на туризма
Развитие на интегриран туристически продукт и
маркетинг за привличане на туристи
Организиране на Фестивал на виното

57

Традиционен пролетен панаир – Търговище

140

58

Организиране на ежегодно Търговско изложение за
здравословни хранителни продукти
Мярка 2.3.2.
Възстановяване, опазване, експониране,
социализиране, оборудване на туристически
атракции и подобряване на обслужващата
инфраструктура
Създаване на специализирана устройствена схема за
развитие на туризъм в общината включена в
общинската концепция за пространствено развитие
Развитие на туристическата инфраструктура,
необходима за нуждите на атракциите и
подобряване на транспортния достъп
ПРИОРИТЕТ 3
Специфична цел 3.1.
Мярка 3.1.1.

90

53

54
55

59

60

61

62

Подобряване
на
условията
и
повишаване
безопасността на труда в предприятията
Мярка 3.1.2.

63

Чиракуване и стажуване за млади хора

64

Старт в кариерата за лица завършващи средно и
висше образование
Мярка 3.1.3.

Частен сектор
250
ПРСР

2014-2020

ДГС
Частен сектор

4365
815
15

ОПДУ/Общински бюджет

2016-2017

Община Търговище

500

ОПРР

2016-2018

70

Общински бюджет, Спонсори и
др. източници
Общински бюджет, Спонсори и
др. източници
Общински бюджет, Спонсори и
др. източници

2014-2020

Община Търговище,
Частен сектор, НПО
Община Търговище,
Частен сектор, НПО
Община Търговище,
Частен сектор, НПО
Община Търговище,
Частен сектор, НПО

3550
2000

ОПРР

2015-2018

Община Търговище

50

ОПРР/Общински бюджет

2016-2020

Община Търговище

1500

ОПРР/Общински бюджет

45074
2300
500
500

ОПРЧР

2014-2016

Частен сектор

800
350

ОПРЧР

2014-2017

450

ОПРЧР

2014-2017

Община Търговище
и Частен сектор
Община Търговище
и Частен сектор

2014-2020
2014-2020

Община Търговище

500
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65

66

67

68

69

70

71

72

73

Стартиране на самостоятелна стопанска дейност и
обучение на безработни лица за разработване и
управление на собствен бизнес
Мярка 3.1.4.
Осигуряване на редовен обществен транспорт и
преференции за пътуване до работното място за
насърчаване на трудовата мобилност
Специфична цел 3.2.
Мярка 3.2.1.
Обучителни курсове за квалификация и
преквалификация на безработни лица
Мярка 3.2.2.
Обучителни курсове за повишаване на пригодността
за заетост на работната сила, в т.ч. за лица над 50годишна възраст
Специфична цел 3.3.
Мярка 3.3.1.
Насърчаване на социалната икономика и социалните
предприятия, включително осигуряване на
адаптирани работни места за нуждите на хора с
увреждания
Мярка 3.3.2.
Обучителни и мотивационни курсове за
интегриране на маргинализираните групи в пазара
на труда
Специфична цел 3.4.
Мярка 3.4.1.
Повишаване капацитета на общинската
администрация и общинския съвет за
управление, изпълнение, наблюдение и оценка на
планови и стратегически документи
Предоставяне на услуги на „едно гише”,
комплексни, електронни и изнесени
административни услуги
Мярка 3.4.2.
Обмен на опит с чуждестранни общини и въвеждане
на добри практики за подобряване на ефективността
в работата на служителите от администрацията
Мярка 3.4.3.

500

ОПРЧР

2014-2020

АЗ

500
500

ОПРЧР

2014-2020

Община Търговище
и Частен сектор

650
400
400

ОПРЧР

2014-2020

АЗ

250
250

ОПРЧР

2014-2020

АЗ

570
320
320

ОПРЧР

2014-2020

НПО
Община Търговище
Частен сектор

250
250

ОПРЧР

2014-2020

НПО
Община Търговище
Частен сектор

ОПДУ

2016-2017

Община Търговище

ОПДУ

2016-2017

Община Търговище

ОПДУ

2016-2017

Община Търговище,
НПО, Частен сектор

527
270
120

150

250
250
7
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74

75

76

77

78
79

80
81
82

83

Изграждането на нова административна култура,
чрез ефективни действия за публичност на
административните услуги и повишаване
информираността на обществото
Специфична цел 3.5.
Мярка 3.5.1.
Осигуряване на условия за реализиране на
задължително образование с фокус върху децата в
риск и деца от малцинствени групи, включително
реинтеграция и намаляване броя на отпадащите от
образователната система
Мярка 3.5.2.
Обновяване и модернизиране на общинската
образователна инфраструктура - 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)
Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата
на IV ОУ "Иван вазов" и ПГИЧЕ "М. Андрей",
енергийна ефективност, благоустрояване и
озеленяване на двор, спортни площадки, осветление
и достъпна архитектурна среда
Обновяване и оборудване на учебни кабинети,
образователни лаборатории и работилници
Адаптиране на детски площадки и спортни
съоръжения в детските градини и училища към
изискванията за безопасност и функционалност
Специфична цел 3.6.
Мярка 3.6.1.
Ремонт и обновяване на сгради и помещения, в
които се предоставят медицински услуги
Осигуряване на нови линейки и медицинско
оборудване
Осигуряване на модерна апаратура и оборудване в
здравните заведения в общината
Специфична цел 3.7.
Мярка 3.7.1.
Създаване на Център за настаняване от семеен тип
(ЦНСТ) за възрастни хора

Общински бюджет

2014-2020

Община Търговище,
НПО, Частен сектор

16669
720
720

ОПНОИР

2016-2017

Училища и Община
Търговище

15949
9863

ОПРР

2016-2018

Община Търговище

5386

ОПРР

2019-2021

Община Търговище

100

ОПНОИР

2016-2017

600

Общински бюджет, Централен
бюджет или други източници

2015-2016

Училища и Община
Търговище
Община Търговище

6000
6000
3000

ОПРР/Централен бюджет

2016-2020

МЗ

1000

ОПРР/Централен бюджет

2016-2020

МЗ

2000

ОПРР/Централен бюджет

2016-2020

МЗ

5490
4410
2000

ПЧП или др. източници

2016-2018

Община Търговище

7
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84

85
86

87
88
89

90

91

92

93

94

95

Изграждане на съвременна жилищна среда за
социално слаби семейства в община Търговище - 10
броя социални жилища
Създаване на Хоспис за хора с увреждания и
лежащо болни лица
Ремонт и обновяване на пенсионерски клубове в
селата: Буйново, Макариополско, Дралфа, Голямо
Ново, Лиляк, Острец, Алваново, Бистра,
Съединение, Пресиян, Надарево, Буховци, Здравец и
Ралица
Мярка 3.7.2.
Разширяване обхвата на услугата Домашен
социален патронаж
Предоставяне на услугата Обществена трапезария
Проект "Нови хоризонти" за предоставяне на услуги
„Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен
помощник”
Специфична цел 3.8.
Мярка 3.8.1.
Реставрация, консервация и подобряване достъпа до
Крумово кале (Мисионис) - останки на
ранновизантийска и средновековна крепост
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
Основен ремонт на сградата на Обединен детски
комплекс, енергийно обследване, внедряване на
мерки за енергийна ефективност и достъпна
архитектурна среда (Изпълнението на обекта е по
ИПГВР)
Преустройство на сградата на бивша земеделска
банка в изложбени зали, внедряване на мерки за
енергийна ефективност и достъпна архитектурна
среда (Изпълнението на обекта е по ИПГВР)
Ремонт, реконструкция и оборудване на читалище
„Напредък“ - гр. Търговище
Ремонт на сградата на Драматичен театър - гр.

1110

ОПРР

2019-2021

Община Търговище

1200

ПЧП или др. източници

2016-2020

Община Търговище

100

Общински бюджет/ Централен
бюджет или др. източници

2016-2020

Община Търговище

Общински бюджет, Централен
бюджет (МТСП) и др. източници
МТСП/ОПРЧР
ОПРЧР - Схема „Независим
живот“

2016-2020

Община Търговище

2016-2020
2016-2018

Община Търговище
Община Търговище

2016-2020

2300

ОПРР/Министерство на
културата, Централен бюджет и
други източници
ОПРР/ Централен бюджет/
Общински
бюджет/Министерство на
културата или др. източници

2014-2020

Община Търговище/
Министерство на
културата
Община Търговище

533

ОПРР

2018-2020

Община Търговище

951

ОПРР

2018-2020

Община Търговище

400

Централен бюджет/ Общински
бюджет/Министерство на
културата или др. източници
Централен бюджет/ Общински

2016-2020

Община Търговище

2016-2020

Министерство на

1080
200
380
500

12868
9584
1000

500
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Търговище
96

Ремонт на Регионална библиотека „Петър Стъпов“ и
дигитализиране фонда на библиотеката

500

97

Модернизиране на Художествена галерия „Проф.
Никола Маринов“

800

98

Създаване на нов Ритуален дом за сватби в гр.
Търговище
Ремонт и оборудване на читалищата в селата:
Лиляк, Черковна, Кралево, Стража, Подгорица,
Баячево, Вардун, Руец и Голямо Ново
Възстановяване и опазване на религиозни храмове
на територията на община Търговище

300

99

100

101
102
103
104
105
106

107

108

Мярка 3.8.2.
Насърчаване дейността на самодейните
художествени състави
Провеждане на традиционни фолклорни фестивали
в община Търговище
Организиране на Международен пленер за акварел
“Н.Маринов”
Провеждане на Празници на женските и
девическите хорове
Театрален фестивал ”Големият театър в малкия
град”
Международен фестивал на спектакли за деца
„Вълшебната завеса”
Мярка 3.8.3.
Ремонт и преоборудване на Спортна зала „Д.
Стефанов“- гр. Търговище за мултифункционални
спортове
Проектиране, ремонт и оборудване на Учебнотренировъчен център за спортове на закрито и

300

2000

430
200
35
35
40
70
50
2349
844

1325

бюджет/Министерство на
културата или др. източници
Финансов механизъм на
ЕИП/Централен бюджет/
Общински
бюджет/Министерство на
културата или др. източници
ОПРР/Национален доверителен
екофонд/ Централен бюджет/
Общински
бюджет/Министерство на
културата или др. източници
Общински бюджет или др.
източници
Общински бюджет/Централен
бюджет или др. източници

2016-2020

културата
Община Търговище
Община Търговище

2016-2020

Община Търговище

2016-2020

Община Търговище

2016-2020

Община Търговище

Църковни настоятелства /
Мюфтийства /Дарители/
Министерство на културата или
др. източници

2014-2020

Църковни
настоятелства и
мюфтийства

Общински бюджет, Спонсори,
Дарители и др. източници
Общински бюджет, Спонсори,
Дарители и др. източници
Общински бюджет, Спонсори,
Дарители и др. източници
Общински бюджет, Спонсори,
Дарители и др. източници
Общински бюджет, Спонсори,
Дарители и др. източници
Общински бюджет, Спонсори,
Дарители и др. източници

2014-2020

Община Търговище

2014-2020

Община Търговище

2014-2020

Община Търговище

2014-2020

Община Търговище

2014-2020

Община Търговище

2014-2020

Община Търговище

ММС/Централен
бюджет/Общински бюджет/ПЧП
или др. източници
ММС/Централен
бюджет/Общински бюджет/ПЧП

2016-2020

Община Търговище

2016-2020

Община Търговище
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109
110

111
112
113

открито в гр. Търговище
Изграждане на нови, обновяване и обезопасяване на
съществуващи детски площадки
Изграждане на нови и обновяване на съществуващи
спортни площадки
Мярка 3.8.4.
Подкрепа за развитие на местни спортните клубове
и млади спортни таланти
Разработване на програма за развитие на
физическото възпитание и спорта
Създаване на условия за пълноценно използване на
свободното време и превенция на рисковото
поведение сред децата и младите хора
ВСИЧКО ЗА АКТУАЛИЗИРАН ОПР 2014-2020

80
100
505
200
5
300

или др. източници
Общински бюджет/Централен
бюджет или др.източници
Общински бюджет/Централен
бюджет или др.източници
Общински бюджет, Спонсори,
Дарители и др. източници
Общински бюджет и др.
източници
ОПРЧР/ОПНОИР/МОН

2015-2016

Община Търговище

2014-2020

Община Търговище

2014-2020

Община Търговище

2016-2020

Община Търговище

2014-2020

Община Търговище

175069
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IV. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на които се
основава провеждането на държавната политика за регионално развитие, е принципът за
партньорство, публичност и прозрачност на всички нива, при осъществяване на
планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката. В съответствие
със закона, и за повишаване на устойчивостта на взетите решения и планираните цели и
задачи, както и за ефективността на тяхната реализация, важен механизъм е прилагането на
принципа на партньорство. А чрез осигурената информация и публичност на всички нива се
гарантира неговия успех и широка обществена подкрепа.
Осигуряването на нужната информация и публичност е важна предпоставка за
успешното разработване и изпълнение на Програмата за реализация на Общинския план за
развитие на Община Търговище за 2014 – 2020 г.
Публичността и информираността на обществото за разработването и реализацията
на Програмата създават благоприятни условия за приобщаване на местната общност към
приоритетите, целите и проектите, а положителните икономически очаквания могат да
увеличат преките инвестиции и въздействието на обществената политика.
Обществеността трябва да се информира, чрез медиите и Интернет страницата на
Община Търговище за целите, дейностите, етапите, сроковете, начините за контрол и оценка
на всички проекти, включени в Програмата и за проблемите при тяхното изпълнение.
Участието на партньорите на всички нива на подготовка, съгласуване, обсъждане и
контрол на изпълнението гарантира прозрачност, компетентност, ефективност и
реалистичност на ОПР и на Програмата за неговата реализация. Чрез тях те се обогатяват
както с друга гледна точка, освен тази на местната власт, така и с инструментите на
гражданското общество, които се основават на прякото участие на гражданите, бизнеса и
техните организации в управлението и процеса на вземане на решения.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И КОНТРОЛ
Изпълнението на Програмата за реализация на ОПР на община Търговище в
оперативен аспект ще се подпомага и координира основно от Заместник – кмет, Секретар на
Община Търговище и експерти от дирекции и отдели в общинската администрация.
Общинските експерти ще наблюдават процеса на изпълнение на отделните мерки,
проекти и дейности, заложени в програмата; ще координират работата на отделните
институции; съдействат за изпълнението на приоритетите и целите, включително при
търсене на източници за финансиране и при разработка на конкретни поректи. Те ще
анализират изпълнението и изготвят предложения за корекции; предлагат изменения и
допълнения, в съответствие с настъпилите промени; изготвят доклади по извършените
наблюдения.
Както всички общини, така и Община Търговище трябва да разчита и на собствения
си капацитет и ресурси за финансиране на подготовката на проекти и тяхното
съфинансиране при изпълнение. От една страна, това означава, че при съставянето на
годишните бюджети е необходимо да се определят приоритетите и да се предвидят средства
за разработване и съфинансиране на приоритетните проекти. От друга страна, това налага
възприемане на активна позиция от общината за мобилизиране на ресурси, чрез създаване
на партньорства, както с НПО, така и с частни фирми (ПЧП) и/или други общини
(междуобщинско сътрудничество) за обединяване на средства, капацитет и ресурси.
Прилагането на принципа на партньорство е само по себе си механизъм за
повишаване на капацитета на общината за усвояване на средства. Усвояването на
значителни средства по Европейските структурни и инвестиционни фондове не би било
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възможно без да се мобилизират усилията на широк кръг от местни партньори, т.е. на цялата
общност за развитие, за разработване и предлагане на голям брой висококачествени
проекти.
Изпълнението на планираните действия във всяка програма може да изостане от
предначертания график и действителните резултати да са различни по време и въздействие
от това, което се очаква. Системата за мониторинг и контрол осигурява необходимите
инструменти, които позволяват да сеопредели степента на изпълнение на планираните цели.
Тя включва установяване на индикатори, наблюдение на изпълнението, съпоставка на
действителното и очакваното изпълнение и предприемане на коригиращи действия, ако се
налага. Оценката на изпълнението на Програмата дава възможност и за оценяване степента
на напредъка по реализацията на Общинския план за развитие.
Контролът по изпълнение на настоящата Програма за реализация на ОПР ще се
осъществява от Кмета на община Търговище и Общинския съвет.
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