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ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
за 2016 г.

за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на
община Търговище за 2014-2020 г.

Изготвен на основание чл. 23, пи 4 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), чл. 40 и
чл. 91, ал. 2 и ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР)

Годишен отчетен доклад за 2016 година за наблюдение на изпълнението на
Общински план за развитие 2014 -2020

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Общинският план за развитие на община Търговище за периода 2014-2020 г. е
основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при
формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в
посочената

територия.

Документът

очертава

средносрочната

перспектива

за

икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината за
период от седем години. Изпълнението на общинския план за развитие се отчита чрез
годишни доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие по
чл. 91, ал. 2 от ППЗРР, на основата на данните от системата за наблюдение и оценка на
общинския план за развитие. Наблюдението и оценката на изпълнението на ОПР се
извършват за постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране,
програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. От
своя страна, резултатите от наблюдението и оценката на изпълнението на Общинския
план за развитие и на регионалните планове за развитие служат като основа за
наблюдението и оценка на Областната стратегия за развитие, Регионалния план за
развитие и съответно на Националната стратегия за регионално развитие (чл. 31, ал. 1
във връзка с чл. 9 от ЗРР). Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и
приоритетите за регионално и местно развитие, съгласно определени физически и
финансови индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от
органите за управление, както и мерките за осигуряване на информация и публичност
за резултатите от изпълнението на документите за стратегическо планиране на
регионалното и местното развитие (чл. 77, ППЗРР). За постигане целите на
наблюдението се изгражда система за наблюдение, която отговаря на специфичните
условия и организация за изпълнение на Общинския план за развитие (чл. 78, ППЗРР).
Орган за наблюдение на Общинския план за развитие е Общинският съвет. В процеса
на наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие, Общинският съвет
осигурява участието

на заинтересованите органи, организации, физически и

юридически лица, при спазване на принципа за партньорство, публичност и
прозрачност при изпълнението на Общинския план за развитие. Кметът на общината
организира наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие, като за
резултатите от наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие се
разработва годишен доклад.
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ОПР като водещ средносрочен стратегически и програмен документ, който
очертава целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано местно развитие и
необходимите финансови ресурси за тяхното постигане, като отчита специфичните
характеристики, възможности и потенциал на община Търговище. Планът е изготвен на
база актуалното социално-икономическо състояние и потенциал на община Търговище
и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в ЕС,
националните цели и приоритети за регионално развитие. Документът е съобразен с
постановките на: Областната стратегия за развитие на област Търговище 2014-2020 г.;
Регионалният план за развитие на Североизточния район 2014-2020 г.; Националната
стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. и тези, заложени в Националната
програма за развитие „България 2020”. В по-широк контекст, ОПР отчита приоритетите
и целите на Стратегията „Европа 2020” и се съобразява с трите приоритета за
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. ОПР е съобразен с нормативната и
институционална среда за неговото изпълнение, наблюдение и оценка.
Мониторингът (наблюдението) и контролът на изпълнението на Общинския
план за развитие са неразделна част от общия процес на реализиране на публични
политики. Мониторингът на Общинският план за развитие трябва да осигури
ефективно и ефикасно изпълнение на различни секторни и тематични политики за
развитие, които попадат в предметния обхват на местното самоуправление. Също така,
той трябва да спомогне за постигането на резултатите на политиките и да гарантира
широк обществен достъп до тях. Процесът на мониторинг изисква набирането на
количествени и качествени данни за почти непрекъснатия процес по изпълнение на
съответните проекти и политиките/приоритетите, които те прилагат и/или следват, като
напредъкът към текущия момент се сравнява с първоначалните очаквания. Целта е да
се определят евентуалните необходими корективни действия при отчитане на
несъответствие. Чрез мониторинга се цели да се предостави на компетентните местни
органи

(Общински

съвет,

Кмета

на

общината,

служителите

от

общинска

администрация), както и на всички заинтересовани страни (социално-икономическите
партньори и структури на гражданското общество), ранна информация за напредъка,
или липсата на напредъка, по заложените цели и резултати. Основната цел е да се
идентифицират отклоненията или проблемите при изпълнението на поставените
задачи, като по този начин се подобри осъществяването на плана/политиката и се
улесни/подобри по-нататъшното развитие на процеса на реализация. В резултат на
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осъществяването на мониторинг могат да се направят своевременни промени в начина
на изпълнение на политиките. Мониторингът има особено важна роля при
дългосрочните политики и програми, които се реализират в няколко времеви фази,
отнасят се до различни икономически сектори и засягат различни територии и
население. Правната рамка на процеса на мониторинг, контрол и оценка на
изпълнението на Общинския план за развитие се съдържа в Закона за регионалното
развитие (ЗРР) и Правилника за неговото прилагането (ППЗРР). Съгласно чл. 23 от ЗРР,
кметът на общината:
 ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на общинския
план за развитие;
 организира изграждането, поддържането и оперирането на единната
информационна система за управление на регионалното развитие на територията на
общината;
 представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския
план за развитие за одобряване от общинския съвет;
 осигурява публичност и прозрачност на общинския план за развитие, както и
на действията по реализацията му. Общински съвет - Търговище одобрява годишните
доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие по
предложение на кмета на общината.
Общинският план за развитие на община Търговище за периода 2014 - 2020 г.
(ОПР) е приет от Общинския съвет с Решение № 2 по Протокол № 29 от 31.10.2013 г.
на основание чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 13, ал.З от Закона за
регионално развитие (ЗРР) и чл.37, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗРР. В края на
2015 г. е разработен Актуализиран документ за изпълнение на ОПР на община
Търговище за периода 2014 - 2020 г., приет от Общинския съвет с Решение № 4 по
Протокол № 4 от 28.01.2016 г.
Годишният отчетен доклад, съгласно изискванията на чл.91, ал.8 от Правилника
за прилагане на ЗРР съдържа информация за:
1.

общите условия за изпълнение на ОПР и в частност промените в

социално-икономическите условия в общината;
2.

постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на

3.

действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на

ОПР;
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ефективност и ефикасност при изпълнението на ОПР;
4.

заключения

и

предложения

за

подобряване

на

резултатите

от

наблюдението.
Настоящият годишен отчетен доклад за 2016 г. е третия по ред за отчитане
изпълнението на Общинския план за развитие на Търговище за новия програмен
период и е изготвен на основание чл.23, т.4 от Закона за регионалното развитие (ЗРР),
чл.40 и чл.91, ал.2 и ал.4 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР).
II. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА И НА ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ПРЕЗ 2016г.
През отчетната 2016 г. не се наблюдават съществени промени в социалноикономическите

условия

в

община

Търговище.

Демографските

показатели

продължават да се влошават, но с по-слаби темпове спрямо предходните години.
Статистиката отчита намаляване и застаряване на населението, сравнително ниски
доходи и жизнен стандарт.
По данни на ГРАО към 31.12.2016 г. населението на община Търговище по
постоянен адрес е 72 140 души, при 72 203 за 2015, а по настоящ адрес е 62 579 души
при 62 604 души за 2015 година. По данни на НСИ към 31.12.2015 r.J в общината
живеят реално 54 974 души, при 55 596 към 31.12.2014 г., което е с 9% или с 4881 души
по-малко спрямо 2010 г. Тенденциите на депопулация и обезлюдяване се запазват.
Естественият и механичен прираст са отрицателни. Средногодишният брой на
живородените деца в общината е около 600. Средната смъртност в Търговище е около
800 човека годишно. Общо в резултат на миграция и отрицателен естествен прираст
населението на общината намалява с около 500 души средно за година.
Безработицата в общината се запазва относително постоянна, със стойности
малко над средните равнища за страната и значително по-ниски от данните за област
Търговище. Към месец декември 2016 г. безработицата в община Търговище е 9,1% ,
средната за България е 7,6%, а за област Търговище е 16,4%. Сравнено със същия
период на предходната 2015 година (10,9%), безработицата в общината бележи
намаление с 1,8 пункт.
Регистрираната безработица към 31.12.2016 г. обхваща 2333

лица. Спрямо

31.12.2014 г. -2798 лица се наблюдава намаление с 465 или 12%.
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Обявените през 2016 г. свободни работни места (СРМ) общо на първичния и
вторичния трудов пазар са 2504. Постъпилите на работа лица са общо 2381. От тях :
- на първичния пазар – 1979;
- по програми за заетост - 101;
- по мерки за заетост - 22;
- по схеми на ОП РЧР - 279
Броят на лицата устроени на работа със съдействието на ДБТ е 2005 и
съставлява 81,9% от постъпилите на работа - общо през анализирания период.
Въпреки намаляващата в последните години безработица, икономическите
условия в община Търговище през 2016 г. като цяло се запазват нивата си. В общината
са създадени добри условия за инвестиции.
Структуроопределящи отрасли за местната икономика в община Търговище са,
машиностроенето, селското стопанство, търговските дейности, транспортните услуги,
хотелиерските и ресторантьорски услуги.
Броят на предприятията в Търговище се задържа относително постоянен и
общото нарастване е минимално – от 2106 през 2014 г. на 2188 през 2015 г.
Това е доказателство за относително стабилни икономически показатели и
запазващо се предприемачество сред местното население в условията на глобалната
икономическа криза.
Най-голям относителен дял в местната икономика през 2015 г. имат
предприятията, работещи в областта на търговията и услугите – 900 броя или 42,8% от
всички фирми.
В сектор„Преработваща промишленост” развиват дейност около 10% от
фирмите, а с „Транспорт, складиране и пощенски услуги” работят 9,8%.
Икономическото развитие на община Търговище през последните години се
характеризира с различна динамика, но като цяло общите финансови показатели на
предприятията бележат постоянен ръст през 2015г.спрямо 2014 г.
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ГОДИНА

2011

2012

2013

2014

2015

144 750

139 506

156 000

151 236

149 500

122 440

198 311

222 230

181 738

601 521

Чуждестранни преки инвестиции
в нефинансовите предприятия с
1. натрупване към 31.12. (хил.еврo)

Разходи за придобиване на ДМА
2. (хил.лв)

3. Оборот (хил. лв.)

1 110 054 1 440 209 1 702 259 1 412 287 1 652 731

Произведена продукция (хил.
4. лв.)

890 668

921 315

970 850 1 001 203 1 111 512

300 780

312 556

325 597

350 444

360 233

90.6

91.1

91.0

90.6

91.0

7.8

7.2

7.2

7.6

7.4

Добавена стойност по факторни
5. разходи (хил. лв.)*

Относителен дял на
предприятията с до 9 заети лица
в общия брой предприятия за
6. областта (%)

Относителен дял на
предприятията с 10-49 заети лица
в общия брой предприятия за
7. областта (%)
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Относителен дял на
предприятията с 50-249 заети
лица в общия брой предприятия
9. за областта (%)

1.3

1.4

1.5

1.5

1.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

Относителен дял на
предприятията с повече от 250
заети лица в общия брой
10. предприятия за областта (%)

Забелязва се ръст в сектор “Операции с недвижими имоти”, с около 5% през
2015 г. спрямо 2014 г. През 2015 г. има осезаем ръст на мебелното производство, като
лидер в тази област е „Мебел стил” ООД.
Промишлеността е основен отрасъл, в икономиката на община Търговище. В
този сектор развиват дейност 9,3% от общия брой предприятия, включително средни и
големи предприятия, развиващи дейност в подотрасъл „Преработваща промишленост”.
В структурата на местната икономика, промишлените предприятията осигуряват 45%
от общите приходи.
Основните и структуроопределящи предприятия на територията на Община
Търговище са следните производствени предприятия:
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№

4.

„АГРОДИМЕКС”
ООД

835028298

средно

5.

„ГЛАСКО” ООД

125540592

средно

6.

“ЛВК-ВИНПРОМ”
АД
“ТЕРЕМ-ХАН
КРУМ" ЕООД

125017325

средно

125549851,

средно

„МЕБЕЛ СТИЛ”
ООД
„МИЗИЯ МИЛК”
ООД
„БОЖУР 2000” АД

125021188

средно

125531287

средно

130335831

средно

125035214

средно

12.

„МЕБЕЛИ ЛИТО”
АД
„ЛИРА” ООД

125514688

средно

13.

„УНИЕЛ” ООД

125514398

средно

14.

„ЕКОФОЛ” АД

125042175

средно

15.

СТРОЙКОМЕРСТТ
„РАДИТА” ООД

125530930

средно

Икономическа
дейност
Производство на
плоски,домакински и
автомобилни стъкла
Изграждане на
електрически мрежи
Производство на
акумулатори
Производство и
продажба на
семена,торове
Производство и
обработка на стъкло
Производство на вина
и спиртни напитки
Производство на
изделия от
машиностроенето
Производство на
мебели
Производство на
млечни продукти
Производство на
облекла
Производство на
мебели
Производство на
изделия от
машиностроенето
Производство на
изделия от
машиностроенето
Производство и
продажба на торове
Строителство

125015185

средно

Строителство

1.

Име на
предприятието
„ТРАКИЯ ГЛАС ”
ЕАД

2.
3.

7.

8.
9.
10.
11.

16.

„ЕМУ” АД
“ЕНЕРСИС”АД

ЕИК/БУЛСТАТ
117 606 893

Вид на
предприятието
голямо

835013079

средно

835014882

средно
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Продължават

работа

новите

отрасли

като

стъклопроизводство

и

стъклопреработка (съответно заводите на “Тракия Глас България” ЕАД и “ГласКо”
ООД), както и производство на електрическо оборудване за автомобили (“Зенон
България” ЕООД). Налице са фотоволтаични инсталации за производство на
електрическа енергия от слънцето – някои са в процес на проектиране, други вече
работят.
Най-голямата инвестиция през последната година в Търговище е изграждането
на втората мощност на заводите за стъкло на “Тракия глас България” ЕАД – над
100 млн.щ.д. през 2014-2015 г.Построени са нови две халета и допълнителни
инвестиции от 50 млн. ш.д.
За съжаление беше извършено преструктуриране с последващо съкращаване на
мощностите на ЕнерСис” АД, част от “Морган груп”, САЩ. Преките чуждестранни
инвестиции в общината по данни на НСИ за 2015 г. възлизат на 149 500 600 лева.
Създаден е и регистър на инвеститорите на територията на общината.
В промишлената продукция на община Търговище важни отрасли са
производството на хранителни продукти, алкохолни напитки, производството на
текстил и изделия от текстил и производството на изделия от стъкло, каучук и
пластмаса.

Добре

развити

са

зърнопроизводството,

винопроизводството

и

млекопреработването.
Сериозно е намалял делът на отрасъл “машиностроене”, който в миналото е бил
водещ за икономиката на общината.
При проявен интерес за инвестиции в големи размери на територията на Община
Търговище, могат да се приложат мерките предвидени в Закона за насърчаване на
инвестициите.
Местните земеделски производители, работят успешно предимно със средства
от схемите за директни плащания на площ, като инвестициите са насочени главно в
сферата на зърнопроизводството и семепроизводството. Силен тласък през последните
години получава отглеждането на вишни, череши, ягоди и малини. Успешно се
развиват животновъдството и пчеларството, финансирани по Национални програми.
През 2016 г. успешно се развиват социалните дейности и услуги и проектите с
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така наречените „меки мерки” в сферата на образованието и културата.
Здравното и медицинско обслужване на населението е обезпечено със спешна,
болнична и извънболнична помощ.
Болничната помощ на населението в община Търговище през 2016 г. се
осигурява от една Многопрофилна болница за активно лечение и СОБАЛ с обща
леглова база 490 легла. В общината функционират още: едно ДКЦ и пет Медицински
центъра. В извънболничната помощ на Търговище работят 9 самостоятелни медикодиагностични лаборатории и 10 медико-технически лаборатории. Най-много са
регистрираните амбулатории за индивидуална и групова специализирана медицинска
помощ - 45. Следват амбулаториите за индивидуална, групова и специализирана
дентална помощ - 52 и за индивидуална и групова първична медицинска помощ - 13.
Социалните дейности и услуги в община Търговище са много добре развити.
Общият брой на предоставяните услуги през 2016 г. е 15. Това са:
- Домашен социален патронаж с капацитет 506 места;
- Обществена трапезария с капацитет 65 места;
- По проект на BG05FMOP001-3.002-0149-C01 „Осигуряване на топъл обяд в
град Търговище и малките населени места“ – 66 лица
- Дневен център за възрастни хора с умствени увреждания;
- Дневен център за възрастни с физически увреждания;
- Дневен център за стари хора;
- Две защитени жилища;
- Звено „Майка и бебе”;
- Два Центъра за обществена подкрепа;
- Два Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица в
неравностойно положение;
- Център за настаняване от семеен тип - 2 броя
- КЗСУ
Образователната система в общината е добре организирана и материално обезпечена.
Наличната мрежа от учебни заведения е с оптимизирана структура, съобразена с
действащите законови и подзаконови документи и нормативи и с местните, държавни и
европейски стратегии за развитие на образованието

Стр. 11 от 39

Годишен отчетен доклад за 2016 година за наблюдение на изпълнението на
Общински план за развитие 2014 -2020
Училища и детски градини в община Търговище
№

Институция

1
2

Детски градини
Училища

2012/2013
14
25

2013/2014
14
25

Учебна година
2014/2015 2015/2016
14
14
25
25

2016/2017
12
25

Училища по видове
№

1

2
3

4

5

6

Вид училище

Име
I ОУ “Христо Ботев“
II ОУ „Н.Й.Вапцаров“
III ОУ “П.Р.Славейков“
IV ОУ “Ив. Вазов“
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“
ОУ “Христо Ботев“
ОУ “Г.С.Раковски“
Основни училища
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“
ОУ “Христо Ботев“
ОУ “Христо Ботев“
ОУ „Паисий Хилендарски“
ОУ „Отец Паисий“
ОУ “Христо Ботев“
I СУ „Свети Седмочисленици“
Средно училище
II СУ “Проф. Никола Маринов“
Профилирана гимназия ПГИЧЕ „Митрополит Андрей“
Професионална
техническа
гимназия „Цар Симеон Велики“
Професионална гимназия по
икономическа информатика
„Джон Атанасов“
Професионална гимназия по
електротехника и строителство
Професионални
гимназии
Професионална гимназия по
туризъм и хранително вкусови
технологии „Алеко Константинов“
Професионална техническа
гимназия „Цар Симеон Велики“
Професионална гимназия по
земеделие
Спортно училище „Никола
Спортно училище
Симов“
Помощно училище за деца с
множество увреждания
„Д-р Петър Берон“
Специални училища
Специално училище за ученици с
увреден слух "Свети Иван Рилски"

Населено място
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
с. Буйново
с. Вардун
с. Голямо ново
с. Драгановец
с. Дралфа
с. Лиляк
с. Макариополско
с. Надарево
с. Подгорица
с. Руец
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
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19 общински училища:
14 основни училища (ОУ);
2 средни училища (СУ);
1 профилирана общинска гимназия;
 1 професионална общинска гимназия;
 1 спортно училище „Никола Симов“;
6 държавни училища:
 4 държавни професионални гимназии;
1 Помощно училище за деца множество увреждане "Д-р Петър
Берон";
1 специално училище: СУ за ученици с увреден слух "Свети
Иван Рилски“;
Широка е структурата от звена и форми, насочени към оползотворяване на свободното
време на младите хора. През отчетната година за пореден път е продължена дейността на
Младежки информационно-консултантски център (МИКЦ), където на експертно ниво се
решават лични проблеми на млади хора и се провеждат извънкласни дейности, обучения и

беседи. В Младежкия дом освен МИКЦ съществуват 8 формации и извънкласни форми
на обучение, които през 2015 г. се посещават от над 500 деца и младежи.
В Обединения детски комлекс на Търговище (ОДК) се работи с близо 540
ученици в направленията: наука, гражданско образование, спорт (баскетбол, спортна
гимнастика, художествена гимнастика, мажоретки, тенис на корт и маса), изкуства и
екология.
В Търговище има около 50 детски площадки за игра в междублокови
пространства, които заедно с тези в детските градини поетапно се привеждат към
европейските стандарти и изисквания за безопасност. През 2016 г. Община Търговище
е инвестирала 240 000 лева в рехабилитация на детски площадки.
На територията на община Търговище се развиват и практикуват 19 вида спорт.
Това са: футбол, баскетбол, волейбол, борба, вдигане на тежести, спортна стрелба, бокс
и кик- бокс, спортна гимнастика, акробатика, художествена гимнастика, тенис на корт,
тенис на маса, ориентиране, шахмат, хокей на трева, карате „киокушинкай”, и др.. 17 са
спортните клубове, които получават подпомагане от Община Търговище и ползват
безвъзмездно общински имоти и финансиране. Активно спортуващите деца в
спортните обекти на община Търговище са над 600. За развитието на масовия и
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професионален спорт Търговище разполага със съхранена в сравнително добро
състояние материална база - зали, стадиони и терени.
В Търговище съществува традиционна мрежа от културни институции, които са
общински, държавни и частни. Те разполагат с добре оборудвана материална база. На
територията на общината функционират Регионален исторически музей, Регионална
библиотека „П. Стъпов”, Художествена галерия „Н. Маринов” и 39 читалища и
читалищни библиотеки. В Търговище работят творчески сдружения на художници,
архитекти, писатели, журналисти и научни работници. Има НПО в сферата на
културата като „Мисионис”, Фондация „Песенен фолклор „Елена” и др. и над 200
самодейни състава.
Община Търговище подкрепя всички инициативи на културните формации на нейна
територия и съхранява и доразвива традициите на съпътстващата „Изложение Търговище” културна панорама. Запазени през годините остават всички специфични за
местния обществен живот национални и международни форми, като: международния
фестивал на спектакли за деца „Вълшебната завеса", „Големият театър в малкия град”,
единствените по рода си международни „Празници на женските и девически хорове”,
научната

конференция

„Панаири,

пазари,

тържища”.

Сред

тях

се

нарежда

традиционния международен пленер по акварел „Н. Маринов”.
През отчетната 2016 година продължава изпълнението на инфраструктурни
проекти в община Търговище. Състоянието на инфраструктурите в региона се
подобрява с финансови средства от Общинския бюджет, Републиканския бюджет,
банкови заеми и привлечени по проекти ресурси от фондовете на ЕС. Работи се активно
за подмяна на водоснабдителните мрежи, ремонт и рехабилитация на улици, пътища и
площади.
В сферата на опазването на околната среда 2016 г. се отличава с добра
иновативна практика за „Изграждане на площадка за събиране и оползотворяване на
биоразградими отпадъци - гр. Търговище”, в съответствие с нормативните изисквания
на Закона за управление на отпадъците. Търговище е една от първите общини в
страната предприела конкретни действия за изграждане на Площадка за компостиране
на растителни и биоразградими отпадъци. Предстои изграждане на Площадка за
събиране на едрогабаритни и опасни отпадъци от домакинствата и Площадка за
събиране и оползотворяване на строителни отпадъци. На територията на община
Търговище функционира депо за твърди битови отпадъци на 13 км. от град Търговище
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в землището на село Пайдушко. Капацитетът му е 393 800

M3.

Експлоатацията му е

започнала през 1996 г. Общата площ на депото възлиза на 37,713 дка, от които към този
момент голяма част е заета с отпадъци, които са в категорията „неопасни” отпадъци
според Наредба № 3 за класификацията им. Община Търговище има сключен договор с
Национална организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екобулпак” АД
за извършване на дейности по разделно събиране на отпадъци от опаковки, като преди
6 години е въведена в експлоатация и инсталация за сепариране на отпадъците.
Община Търговище продължава да поддържа традиционните си международни
контакти с

побратимените градове - Котбус - Германия, Търговище - Румъния,

Смоленск - Русия, Санта Мария да Фейра - Португалия, Болград - Украйна.
Община Търговище притежава сертификати за качество на управлението и за
околна среда.

III. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПРЕЗ 2016 ПО ОТНОШЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВИЩЕ 2014 – 2020
Приоритет 1 Модерна транспортна инфраструктура
Специфични цели:
 Обновяване и модернизиране на транспортната инфраструктура в общината;
 Гарантиране на сигурност по улиците в населените места, облекчаване на
трафика и замърсяването на въздуха
Цел в програмата за управление е развитие и модернизация на местната
инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишаване привлекателността
на общината за инвестиции.
 Финализиране и отчитане на проекта за водния цикъл на Търговище по ОП
”Околна среда”. Синхронизиране на дейностите с ВИК по подвързване на мрежите,
изграждане на отклоненията и възстановяване на уличната инфраструктура.
 Рехабилитирани 13 улици в града, с обща дължина 5,2 км. на стойност над 1,4
млн. лв.
 Улиците с цялостно преасфалтиране са: бул. „Сюрен”, от магазина на СВА до
ул. „Трети март”; ул. „Марица”; ул.”Яворов”; ул. „Кюстенджа”, от бул. „Васил Левски”
до ул „Стефан Караджа”; ул. „Иван Асен”; ул. „Г. С. Раковски”; ул. „Петрохан”; ул.
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„Беласица” и ул. „Опълческа”. Очаква се пълното преасфалтиране на ул „Крали
Марко”, ул. „Стара планина” и ул. „Стефан Куцаров”.
 Обновена е основна улица в Стража за близо 50 000 лева.
 По

капиталовата

програма

на

общината

e

извършен

ремонт

на

междуселищните пътища Разбойна – Стража - Черковна и Бряг – Съединение, както и
кърпежи на компрометирани участъци от общинската мрежа. Рехабилитирани са 17 км
от нея. 581 000 лева, субсидия от републиканския бюджет.
 Ремонти на компрометираните пътни участъци от общинската пътна мрежа на
община Търговище. Кърпежните дейностите се извършиха в направленията към кв.
Въбел, Голямо Ново и селата в посока Росина – Кошничари и Дралфа – Миладиновци и
на територията на цялата мрежа.
 Осигуряване на средства за изграждане на т.нар. „пробив Катрафилов”. Община
Търговище получи целева субсидия в размер на 1,5 млн. лв от Министерския съвет.
Строителството ще започне 2017 г., в процес на избор на изпълнител по ЗОП.
 В резултат на добрите партньорски отношения, ОББ дари 30 000 лева на
Общината за ремонт на свързваща улица в промишлената зона.
 Засилен контрол за непредвидените разкопавания на улиците по „Наредбата за
реда и условията за издаване на разрешение за извършване разкопаване на тротоари,
улични настилки и зелени площи на територията на община Търговище.
 Промяна в Наредбата за организация и безопасност на движението в община
Търговище. Наложена бе забрана за паркиране на автомобили по тротоари, зелени
площи, детски площадки и други. Санкциите бяха актуализирани. В резултат на
съвместните действия между контрольорите на Община Търговище и полицията за
месеците ноември и декември, в които наредбата става действаща, са глобени 157
неправомерно паркирали автомобили. Санкциите за паркирали автомобили на зелени
площи са 26, на тротоари 63. По Закона за движение по пътищата неправилно
паркиралите са 68.
 Монтирани са над 1500 нови осветителни тела, в това число близо 700 в селата.
Изградено е ново осветление в парк „Борово око”, с цел осигуряване и на повече
безопасност в този район. Стойността за поставяне на всички нови осветителни тела
възлиза на 240 хил. лв., е реализирана от капиталовата програма на Община Търговище.
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 Предприети мерки за повишаване събираемостта на просрочени задължения към
местната хазна. Събираемостта на средствата в общинския бюджет за 2016 г. възлиза на
109 %, заедно с издължените просрочени задължения.
Приоритет 2. Конкурентноспособна икономика и модерно селско стопанство
Специфични цели:


Утвърждаване на Търговище като привлекателно място за правене на бизнес;



Създаване на трайно партньорство между наука – училище – бизнес;



Ефективно стопанисване и управление на общинската собственост.

Приоритет две в програмата е конкурентоспособна икономика и модерно селско
стопанство, като целим създаване на трайни партньорства с бизнеса и подкрепа
за инвестиции, които да доведат до нови работни места и по-добри доходи.
Екипът наблегна и на ефективно стопанисване и управление на общинската
собственост.
 Базисните цени за отдаване под наем на общинско имущество бяха променени.
Бе въведена цена за отдаване на имоти, заети с храсти, за почистване и създаване на
трайна насаждения. След проведени търгове са наети 315 дка, с които се увеличи дела
на обработваемите земи на територията на общината. В същото време се осигуриха
повече средства в бюджета на общината и даде подкрепа на сектора земеделие, който
създава заетост и в малките населени места. За първи път земеделските земи се
отдават под аренда на търг с явно наддаване. Приходите от наем на земя тази година
вече са близо 612 хил. лева, което е два пъти повече спрямо 2014г.
 Въведен ефективен контрол и отчетност в работата на общинските дружества и
предприятия, с цел спазване на финансовата дисциплина и подобряване на работата.
Не бе допуснато закриване на общинския вестник „Знаме”. Общинският съвет отпусна
на дружеството заем, в размер на 30 000 лв., и беше изготвена оздравителна програма,
която се реализира успешно.
 Общинското дружество “БКС” бе преобразувано в предприятие. Това
предотврати криза със сметосъбирането и почистването. Икономическите разчети
показват, че така ще бъдат намалени разходите за поддръжка на хигиената.
 Активен диалог с бизнеса. Проведени серия срещи с предприемачи, посещения
в предприятия за обсъждане на актуалната икономическа ситуация и възможностите
за подпомагане на местния бизнес. Стремим се да отговаряме на исканията на бизнеса
Стр. 17 от 39

Годишен отчетен доклад за 2016 година за наблюдение на изпълнението на
Общински план за развитие 2014 -2020
за бързо придвижване на различни документи, съгласуване на планове и проекти.
 Стартирана подготовка на местна наредба за насърчаване и подкрепа на
инвестициите и бизнеса. Всеки предприемач, който създава трайни работни места,
разширява дейността си или изгражда нова, ще получи персонално ускорено
административно обслужване.
 Предстои да се изгради предприятие за обработка на текстил и готови облекла.
Разгъната застроена площ ще бъде около 4 000 кв. м. Инвестицията е планирана в
размер на 8 млн. лв. и предвижда разкриване на 150 работни места. Общината продаде
терените за 555 000 лева и строго ще следи спазването на законодателството при
реализиране на инвестицията. Ще се организира публично обсъждане на всички
параметри, за да са спокойни съгражданите ни, че няма да се допусне риск за здравето
им и нарушаване на екологичните стандарти.
 В ход е подготовка за още една инвестиция в нов завод за кабелно оборудване
за автомобили.
 184 са издадените визи за проектиране от главния архитект на Община
Търговище.
 Издадени заповеди на кмета на Община Търговище и решения на Общински
съвет Търговище за допускане изработване (изменение) на подробни устройствени
планове - 57бр.
 Издадени разрешения за строеж от главния архитект на Община Търговище 185 бр.
 Издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация от главния архитект
на Община Търговище - 57 бр.
 Издадени разрешения за поставяне на преместваеми обекти тип павилиони от
главния архитект на Община Търговище- 13 бр.
 Издадени разрешения за поставяне на други преместваеми обекти и съоръжения
(маси, цветарници, летни градини и др.) от главния архитект на Община Търговище 53 бр.
 Издадени разрешения за поставяне на рекламни табели от главния архитект
на Община Търговище - 10 бр.;
 През 2016г. са извършени 63 сделки за продажба на недвижими имоти по ЗОС
и НРПУРОИ за 1 082 059 лв., увеличението на постъпленията е с близо 455 000 лева
спрямо предходната година. Отчита се повишен интерес за закупуване на земеделски
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земи - 40 имота, с площ 32.399 дка, от които са постъпили 65 482 лева. При
разпоредителни сделки с имоти (придобити по параграф 4) има 37 имота за 63 182 лева.
Недвижии имоти в регулация - 26 за 1 016 577 лева.
ПОСТЪПИЛИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Земеделски производители – за капково напояване на овощни
насъждения, преустройства на съществуващи сгради

16 бр.

за добив на

пчелен мед и пчеларски инвентар, създаване на трайни насъждения,
изграждане на склад за селскостопанска продукция и инвентар
Изграждане на автосеривиз и автомивка

2 бр.

Преустройство на съществуващи сгради и пристройки към тях за

4 бр.

птицеферма
Ферма за отглеждане на риба

1 бр.

Изграждане на дестилерия на етерично-маслени култури

1 бр

Къща за гости

1 бр.

 Проведени срещи с дипломатически лица, представители на бизнеса и
консултанти от Китай за подписване на споразумение за сътрудничество и реализиране
на инвестиции в Търговище. От китайска страна проявяват интерес за изграждане на
производствени линии за окомплектоване на бяла и черна техника в Търговище.
Заявките им са да осигуряват заетост със заплати над средните за страната.
Приоритет 3. Чисти и зелени населени места
Специфични цели:
 Осигуряване на чиста, зелена и красива среда в града и селата;
 Съхраняване и използване на водата като стратегически ресурс за града;
 Повишаване на енергийната ефективност.
Осигуряването на чиста и красива среда в населените места, повишаването на
мерките за енергийна ефективност също са сред приоритетните цели на
програмата в мандата.
 Тече процедура за избор на изпълнители по обявената поръчка по Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Получени са 55
оферти за 15 обособени позиции. С коригираните референтни стойности, прогнозната
обща стойност на поръчката, вече е 13,2 млн. лева без ДДС.
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 Община Търговище беше сред първите, които подписа Споразумение с
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за реализация
на инвестиционната програма по процедурата „Изпълнение на Интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в
растеж”. В инвестиционната програма на Община Търговище са включени 12 обекта в
4 направления. Общият размер на безвъзмездната помощ е близо 17,8 млн. лв.
 Подписан договор за образователната инфраструктура за близо 10 млн. лв. През
пролетта на 2017 г. ще започнат основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна
ефективност и оборудване на сградите на І ОУ ”Хр.Ботев”, детските градини №7
„Снежанка” и №9 „Приказка”, както и детска ясла №1 „Първи юни”.
 Над 50 000 лв. от общинския бюджет са инвестирани в благоустрояване на
селата. Средствата са използвани за ремонтни на зони за отдих, на спирки и сгради.
 Изградени са кътове за игри и отдих в селата Алваново, Руец, Здравец и
Кръшно, където се реализираха проекти по ПУДООС. Общата стойност е 40 хил. лв.
 Предприети мерки за почистване и ремонти на уличните шахти и ремонтиране
на линейни отоци на бул.”Ал. Стамболийски”, които бяха повредени от години и
причиняваха наводнения в тази част на града. Усилено разчистване на опасни дървета и
клони, които може да застрашат граждани и автомобили, да повредят инфраструктура,
особено при обилен сняг и различни природни стихии. Общият брой на почистените от
наноси шахти става 663, а броят на линейните оттоци - 5. Стойността на всички
ремонтни дейности по това направление е близо 12 000 лв.
 Стартиране на реновиране на тротоари и подмяна на растителните видове с поподходящи за градската среда. Ремонтът обхвана 166 метра от ул. „П. Р. Славейков”. Бе
заменена старата дървесна растителност с нова. Общинско предприятие „Флора”
изгради нов тротоар и засади над 20 нови дървета, които са подходящи за градска среда
и с времето няма да застрашават безопасността на гражданите и жилищните сгради.
През 2017 г. ремонтът ще продължи и ще обхване участъка до площад „Свобода”. През
2016г. бяха закупени фреза и принадлежности за премахване на дънери за ОП „Флора”
на стойност 13 800 лв.
 В сферата на чистота и покриване на добрите екологични практики Община
Търговище постигна резултат 36% от общинските отпадъци да се предават за
оползотворяване, с което се намаляват депонираните количества. Резултатът позволи
намаляване на отчисленията, които Община Търговище плаща към Регионалната
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инспекция за опазване на околната среда и водите. При дължими близо 400 000 лева, се
внасят половината от тях.
 Изградена площадка за компостиране на биоразградими отпадъци. Получени са
съгласавувателни писма от всички институции и през 2017 г. предстои издаване на акт
16 за въвеждането й в експлоатация.
 Изразходвани са над 41 000 лв. за почистване на локални замърсявания и за
борба с нелегалните сметища, на територията на община Търговище.
 Дейностите по намаляване на депонираните количества и постигнатите
резултатите, станаха повод Общината да получи награда „Екообщина 2016”, в
категорията „Устойчиво управление на отпадъците” за градове над 10 000 жители от
конкурс, организиран от Посолството на Франция в България, в партньорство с
министерствата на околната среда и на регионалното развитие. Този успех идва след
дългогодишни целенасочени действия от страна на настоящия и бивш екип на Община
Търговище.
 Изпълнени дейности по почистване на река Врана в рамките на територията на
град Търговище, съгласно договор с БКС. Той е изпълнен на два етапа. Първи етап:
Извършена корекция от 250 м. по коритото на река Врана в района на кв. Борово
око. Неотложните аварийно възстановителни работи са предприети, за да бъде
изправено коритото, уширено и укрепено. Целта е - обезопасяване на жилищните
сгради наоколо и предотвратяване на наводнения при високи води. Втори етап:
почистване на река Врана по цялото протежение на облицовата й част до ул. „Гълъбец”.
Премахнати са дърветата и храсти по нейното корито, разположено в рамките на град
Търговище. С фадроми са почистени наносите, калта и тинята. Дейностите обхванаха
близо 2 км. Силно разбитите бетонови участъци на коритото са ремонтирани. Насипан
е едроломен камък, поставена армировъчна мрежа и бетонирани. Стойността е в размер
на близо 43 хил. лв. по договора за аварийно възстановителни работи.
 Почистено бе коритото на река Сива в участъка от моста до „Топливо” по
протежение на цялата дължина на ул. „Сива”. Екипите на Общинското предприятие
„БКС” почистиха близо 1 км от коритото от наноси, растителност и битови отпадъци,
които са изхвърлени в коритото, в нарушение на всички нормативи. Стойност на
дейностите 5 500 лв.
 През 2016 г. е разширен обхватът на системата за видеонаблюдение с включване
на нови 13 камери. Те са поставени на ключови места в града, включително и на входни
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артерии. Така мрежата в града вече работи с 29 камери. Поставени са и в някои села, за
да се проследява автомобилното движение и да се намаляват престъпленията.
Стойността на всички дейности по договора за 2016 г. е 21 416 лв.
 Цялостен ремонт на тротоарната настилка, изпълнени от ОП „Флора”
 Учреден Общински съвет за намаляване риска от бедствия в Търговище, за да се
синхронизира работата на институциите. Предприета кампания за решаване на
проблемите с язовир Руец, който е в предаварийно състояние.
 Кампания за привеждане в съответствие с нормативите на въздушните кабелни
мрежи.
 Приходите от паркинги за 2016 г. са близо 97 000 лв.
 116 училични кучета са кастрирани, от тях 46 са обработени и върнати на
местата, от които са заловени в града и 37 в селата. Общо 11 са осиновените кучета от
приюта, стопанисван от ОП “СОД”.
Приоритет 4. Всеотдайна грижа към гражданите
Специфични цели:
 Съвременни и сигурни условия за обучение в образователните заведения на
територията на общината;
 Осигуряване на достъпна среда за деца с увреждания;
 Подкрепа на младежки инициативи;
 Нова социална политика и отговорност при предоставяне на услуги;
 Развитие на спорта.
Цялата дейност е насочена към гражданите на Търговище, към по-добрата среда
и условия за живот. Важен акцент в програмата
включва създаване на

е грижата за хората. Тя

съвременни условия за обучение в образователните

заведения; подкрепа за деца и младежи с изявени таланти; нова социална
политика и отговорност при предоставяне на услуги за различните уязвими
групи.
 Осигурени са 850 000 лева от Министерския съвет за основен ремонт на
спортната зала в Търговище. Сумата е целеви трансфер и е записана в Постановление
347 от 08.12.2016 г. на МС. Средствата ще бъдат използвани за обновяване на сградата
на ул.”Хр. Ботев”, в която тренират клубовете по спортна стрелба, художествена
гимнастика и борба, след провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител.
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 Обновени 19 площадки в ДГ в Търговище. В тях са вложени 240 000 лева. През
2017г. по ОП „Региони в растеж“ ще бъдат обновени и пространствата за игра в
детските градини „Снежанка“ и „Приказка“.
 Изградени са три нови стрийт фитнеса в Търговище, уреди за спортуване на
открито, и монтирани върху съответните настилки. Поставени са до детските кътове за
игра в кв. ”Запад” 3 и на ул.”Скопие”.
 Осигурени са стипендии за 40 деца с изявени дарби на обща стойност 9 408 лв.
 Продължи утвърдената добра практика за стимулирането на децата с изявени
дарби и постижения в различните сфери чрез отдих в общинската база в Балчик. 213
деца летуваха там през 2016 г. Стойността на направените разходи е 16 073 лв. За първи
път на море бяха възпитаниците на Центъра за настаняване за деца и младежи с
увреждания, както и живеещите в защитеното жилище в село Лиляк.
 Прекратена е порочната практика за нерегламентирано събиране на средства от
родителите на деца, посещаващи детски градини. Въведени са и такси за споделена
отговорност. Те са в размер на 2 лева, допълнение към грижата на Общината, която
също осигурява по 2 лева на ден за дете и доплаща издръжката на детските заведения.
43 673 лева, от общо постъпили 87 346 лева от такси за градините, в периода от август
до ноември 2016г., са разпределени между детските заведения за закупуване на
материали, консумативи, играчки и други, както и за подобряване на храната в ДГ.
 Община Търговище участва в създаването на обществени съвети във всички
учебни заведения, в които има и пряко представителство на Общината. Съставени са
учредителните събрания и са избрани представители от квотата на родителите,
финансиращия орган и външни лица. Някой вече са провели и първите си заседания.
 Община Търговище откри Център за почасови услуги за хора с увреждания,
обхванати по проект „Нови хоризонти”, на стойност 500 000 лв. В ремонт и
оборудване на сградата са вложени 60 000 лв от тях. Обособени са работни места за 2
социални работници, рехабилитатор, медицинско лице и психолог, които ще приемат
потребителите на място и ще извършват посещения по домовете им. Социалните
работници извършат оценка на всеки от 165 потребители, за да преценят от каква
помощ и грижа имат нужда.
 Община

Търговище

получи

награда

за

ефективно

партньорство

с

неправителствения сектор от Националния алианс за социална отговорност (НАСО).
През 2016 г. бе домакин на 3 национални форума.
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 Доставено

и

монтирано

ново

професионално

оборудване

по

проект:

„Модернизиране на кухненско оборудване на Общинско мероприятие „Социален
патронаж„. Общата стойност на проекта е 22 791 лева с ДДС. Финансиращ орган е
Фонд “Социална закрила”, който осигурява 90% от средствата, а Община Търговище
съфинансира с 2 279 лева. По проекта са закупени, доставени и монтирани: 2 печки с по
шест плочи, фурна и отоплител; професионална белачка за зеленчуци; пекарна с три
фурни; 3 професионални фризера-ракла и бойлер.
 Реализиран бе проект за топъл обяд. В него за включени 66 лица, които ще
разчитат на тази подкрепа за 7 месеца, до края на април 2017г. Подпомаганите са от
Търговище, Острец, Дралфа и Макариополско.
 Разширен е и обхвата на услугата „Домашен социален патронаж”. Подкрепа чрез
него вече получават близо 660 човека.
 Над 1000 потребители ще могат да разчитат на Комплекса за здравни и социални
услуги, който се разкрива по проект „С грижа за теб”. Проектът е от август 2016 г. и ще
продължи 26 месеца. Дейностите са продължение на услугите, предоставяни по два
предходни проекта на Община Търговище – „Комплекс за нови алтернативи” и
„Създаване на интегрирани услуги за деца и семейства”. Стойността на му е 660 000
лева.
 Община Търговище осигури подкрепа за функционирането на Дневен център за
деца с увреждания, с капацитет 20 места, както и за Звено „Майка и бебе”. Двете услуги
се помещават в Комплекса за здравно-социални услуги.
 Реализиран бе проект за приемна грижа „Приеми ме”, който вече е на областно
ниво. На територията на общината досега по него бяха включени 54 семейства, в които
са настанени 66 деца.
 Грижа и подкрепа за двойките с репродуктивни проблеми. 14 нови двойки са
одобрени за изследвания и съпътстващи процедури от общинския фонд „Ин витро” в
Търговище. От създаването му, през 2013г., шест семейства се сдобиха с рожба,
благодарение и на подкрепата на Общината.
 Осигурени над 60 работни места по различни национални програми: „Обучение
и заетост на младите хора”; „Помощ при пенсиониране”; „Старт в кариерата”;
Програма за хора с увреждания и други.
 Оптимизиране на детските градини в селата Дралфа и Търновца и преобразуване
чрез вливане на групите им към действащите детски градини в града.
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 Дофинансиране на 4 училища, с маломерни паралелки, в размер на 27 788 лева
за сметка на собствени средства от общинския бюджет за 2016 година.
 Промени в наредбата за Обществения ред, залагайки нови по-високи санкции за
заведенията с нощен шум. Прецизиран бе и режима за издаване на разрешения за
удължено работно време и засилен съвместния контрол с полицията. В резултат
сигналите намаляха драстично.
 Предстои учредяване на награда за дарители на името на най-големия
благодетел на Търговище – Нюйоркския митрополит Андрей.
 Извършен спешен авариен ремонт на сградата на бившата Земеделска банка, на
стойност 14 263 лв. Действията са с цел съхраняване на емблематичната сграда до
започване на дейностите по основния й ремонт по Оперативна програма „Региони в
растеж”.
 Обявен конкурс за текст за химн на Търговище. Постъпилите предложения са
32.
 С 30 000 лв. са подкрепени проучванията на крепостта Мисионис.
 Стартира процедура за прехвърляне собствеността върху археологическия обект,
което ще позволи кандидатстване за финансиране по европейски програми.
 Издаден бе първият от десетилетия туристически пътеводител „Търговище –
бисерът на българския Североизток”, с помощта на проф. Николай Овчаров.
 Крепостта
България”,

Мисионис спечели първо място в кампанията „Чудесата на

организирана

от

вестник

„Стандарт”.

Наградата,

в

категория

"Археологически открития". Мисионис спечели националния вот, с абсолютна
преднина от 49%, пред претендентите в категорията - балнеокомплекса Акве калиде и
античният град Хераклея Синтика до Рупите.
 Учреден Обществен съвет по култура и образование, който заседава по важни
теми в тези сфери и инициира нови събития. В него са включени представители на
различни творчески гилдии и утвърдени имена на наши съграждани.
 Община Търговище награди 7 изявени културни дейци на годишните награди за
изкуство и култура през 2016 г., обща стойност на наградния фонд 1800 лв.
 Община Търговище връчи 18 индивидуални и групови награди на отличили се в
сферата на образованието на обща стойност 3200 лв.
Приоритет 5. Компетентна и отговорна администрация
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Специфични цели:
 Изграждане на електронна община;
 Изграждане на партньорства с бизнеса и гражданското общество;
 Разработване на система за повишаване квалификацията на служителите и
персонална отговорност на всеки.
Встъпвайки в длъжност бе поет ангажимент за подобряване на услугите,
предоставяни от Общинската администрация, за повишаване квалификацията
на служителите, за разширяване на партньорствата, за бързи и адекватни
реакции на потребностите на гражданите.
 Извършва се одит на всички предоставяни административни услуги, чиято цел е
оптимизация.
 Въведена по-ефективна система за контрол и отчетност в работата с общинските
структури.
 Община Търговище улесни издаването на удостоверения за наследници,
идентичност на имена и други, след като дигитализира над 200 стари семейни регистри
от 51 села и града. В архивните документи се съдържат данни за членовете на
домакинствата за периода след 1920г.
 Въведени промени в Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услугите на територията на община Търговище. Така част от
удостоверенията от отдел ГРАО се издават веднага, а не в 5-дневен, 3-дневен или 8часов срок, както досега. Това се отнася за удостоверенията за: семейно положение,
съпруг/а и деца; родствени връзки; родените от майката деца; удостоверения за правно
ограничение; за идентичност на лице с различни имена; за вписване в регистъра на
населението; за постоянен и настоящ адрес и удостоверения за промени на постоянен и
настоящ адрес. Цената за изброените услуги е 5 лв. До момента тя е определяна спрямо
бързината на изпълнение и е била 3, 6 или 9 лв.
 Провеждани открити конкурси за длъжностите в администрацията и по
различните проекти.
 Подобрена събираемост на просрочени местни данъци и такси. В резултат в
общинския бюджет са постъпили още над 1,3 млн. лв. от стари задължения. Изградена
бе връзка с НАП, чрез сайта на Община Търговище, за проверка на задължения.
 Учреден Обществен консултативен съвет за осъществяване на граждански
контрол и инициативност при набелязване на нови общински политики, съгласуване на
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експертно ниво на различни нормативи и активиране на местната общественост. В него
участват професионалисти от различни области.
 Осигуряване на непрекъсната и актуална информация за работата на
администрацията, предложенията за промяна в местни нормативи и запознаване с
текущото изпълнение на управленската програма. Община Търговище е основен
източник в местните средства за масова информация, тъй като цели да достигне до
всеки гражданин.
 Постъпили 53 заявления по Закона за достъп до обществена информация.
 Проведени 24 приемни с над 400 граждани.
 Издадени 107 разрешения за строеж.
Капиталови разходи през 2016г.
Наименование и

Годишна

Разплатени

местонахождение на обектите

задача

средства

5888607

3198570

1 Ремонт покрив кметство с. Лиляк

20100

20100

Изпълнен

2 Ремонт селски клуб с. Буйново

10000

10000

Изпълнен

3 Ремонт покрив кметство с. Пробуда

10000

10000

Изпълнен

260020

234492

Изпълнен

No

Всички раздели

Забележка

Основен ремонт на дълготрайни материални
активи
Общи държавни служби

Образование
Рехабилитация на детски площадки в гр.
4 Търговище

Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на
околната среда
Ремонт бул. Сюрен гр. Търговище - от маг. ЦБА
5 до ул. 3-ти Март
Ремонт ул. Марица гр. Търговище - от ул. Одрин
6 до бул. Трайко Китанчев
Ремонт ул. Яворов гр. Търговище - от ул. Одрин
7 до бул. Трайко Китанчев

320000

319457

Изпълнен

37727

37727

Изпълнен

30425

30425

Изпълнен
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Ремонт ул. Кюстенджа гр. Търговище - от ул. В.

210118

210118

Изпълнен

47875

47875

Изпълнен

221000

220351

Изпълнен

42000

41374

Изпълнен

66000

65943

Изпълнен

425000

424821

Изпълнен

50000

49732

Изпълнен

30000

29992

Изпълнен

240000

240000

Изпълнен

65949

2000

В процес

18 Ремонт къща "Никола Симов" гр. Търговище

8500

8499

Изпълнен

19 Ремонт почивна база гр. Балчик

15000

6285

Изпълнен

18000

18000

Изпълнен

8 Левски до ул. Стефан Караджа
Ремонт ул. Цар Иван Асен гр. Търговище - от ул.
9 Родопи до ул. В. Левски
Ремонт ул. Раковски гр. Търговище - от ул. 3-ти
10 Март до ул. Ал. Стамболийски
Ремонт ул. Петрохан гр. Търговище - от ул.
11 Шейново до ул. Славянска
Ремонт ул. Беласица гр. Търговище - от ул. 3-ти
12 Март до бул. Цар Освободител
Ремонт ул. Опълченска гр. Търговище - от ул.
13 Ал. Стамболийски до ул. Скопие
Ремонт ул. Г. Марков с. Стража - от площада до
14 Път TGV1166
Ремонт на обслужваща улица в промишлена зона,
кв. 24 и кв. 9 по плана на гр. Търговище, от осова
15 точка 321 до осова точка 322
Рехабилитация на улично осветление гр.
16 Търговище
Почивно дело, култура, религиозни дейности
Разширение на Гробищен парк гр. Търговище,
17 авторски и строителен надзор

Ремонт покрив зала 1 Художествена галерия гр.
20 Търговище
Основен ремонт и обновяване на спортна сграда с
идентификатор 73626.506.574.1 в УПИ VII, кв.
123, ул. „Хр. Ботев”, гр. Търговище - ПМС

Предстои
избор на

850000

изпълнител

21 347/08.12.2016
Икономически дейности и услуги
Рехабилитация на Път TGV1164 /I – 4, Омуртаг –
22 Търговище/ - Стража – Драгановец – Граница

299985

299985

Изпълнен

Стр. 28 от 39

Годишен отчетен доклад за 2016 година за наблюдение на изпълнението на
Общински план за развитие 2014 -2020
общ.(Търговище - Върбица) - Иваново /I - 7/ от км
0+000 до км 10+800"
Рехабилитация на Път RAZ1086 /RAZ1092,
Лозница - Макариополско / Манастирци Граница общ.(Лозница - Търговище) -

280833

280833

Изпълнен

10000

9786

Изпълнен

7000

6778

Изпълнен

5000

4968

Изпълнен

20000

20000

Изпълнен

Съединение - о.п. Търговище / от км 5+500 до км
23 12+000"
Придобиване на дълготрайни материални активи
Общи държавни служби
придобиване на компютри и хардуер
Закупуване на хардуер за общинска
24 администрация
Образование
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
Доставка и монтаж климатици за ЦМДИ гр.
25 Търговище
Доставка и монтаж газова горелка за ДГ
26 „Пчелица” , гр. Търговище
придобиване на транспортни средства
Закупуване на лекотоварни автомобили за разнос
27 на храната за Кухнята майка гр. Търговище - 3бр.

Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на
околната среда
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
Проектиране и изграждане на с-ма за видео
28 наблюдение в гр. Търговище
Закупуване на фреза и принадлежности за
29 премахване на дънери за ОП Флора – план сметка

24000

21416

Изпълнен

20000

13800

Изпълнен

50000

9984

В процес

378520

360549

Изпълнен

изграждане на инфраструктурни обекти
30 Изграждане на автобусни спирки в гр. Търговище
Изграждане

на

оползотворяване

площадка
на

за

събиране

и

отпадъци,

авторски

и

31 строителен надзор – план сметка
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Реконструкция на ул."Поп Сава Катрафилов" от
бул."Трайко Китанчев" – кръстовище ул. "В.
Петлешков"

до

кръстовище

ул.

„Любен

избор на
изпълни-

1500000

тел

32 Каравелов"
Почивно дело, култура, религиозни дейности
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
Доставка и монтаж на газов бойлер за Спортната
33 зала за борба „Саид Мустафов" в гр. Търговище

10000

9920

Изпълнен

Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на
околната среда
Придобиване на други дълготрайни нематериални активи
34 Окончателен проект ОУП на Община Търговище
Изготвяне на цифрови модели на регулационни
35 планове на с. Бистра, с. Руец и с. Алваново
Изготвяне

на

инвестиционен

проект

150000

90000

В процес

10000

10000

Изпълнен

15000

15000

Изпълнен

18360

Изпълнен

за

изграждане и възстановяване на обслужващи
улици,

пътни

настилки,

тротоари,

градско

обзавеждане, благоустрояване на междублокови
пространства, изграждане на мултифункционална
спортна площадка на открито, осветление в кв.
36 „Запад 2 гр. Търговище
Почивно дело, култура, религиозна дейност

Придобиване на други дълготрайни нематериални активи
Изготвяне на инвестиционен проект за ремонт и
саниране на Спортна сграда намираща се на ул.
Христо

Ботев

гр.

Търговище,

включително

24000

37 енергийно и конструктивно обследване
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Бенефицие
нт

125042175
ЕКОФОЛ
АД

Седалище

България,
гр.Търгови
ще, 7700,
Промишлен
а зона,
п.к.142
България,
гр.Търгови
ще, 7700,
ул.ГЕРЛОВ
О, номер 5,
вх.А, ет.2,
ап.3

Наименовани Обща
е на проекта стойност
БФП
Подобряване
на
производствен
ия капацитет
за
производство
на течни и
суспензионни
торове в
Екофол АД,
гр. Търговище
799 150.00
479 490.00

„Повишаване
на
производител
125515991
ността в
ИМПАЛА
ИМПАЛА
ООД
ООД"
Подобряване
на
производствен
ия капацитет
България,
и създаване на
гр.Търгови
предпоставки
ще, 7700,
за
бул.
реализиране
125573973
Александър на износ в
ЛИДЕР
Стамболийс Лидер маг
МАГ ЕООД ки 31
ООД
Повишаване
на
производствен
ия капацитет
България,
и засилване на
гр.Търгови
експортния
200418603
ще, 7700,
потенциал на
ЛУКЕРИЯ
Промишлен „Лукерия“
ООД
а зона
ООД
„Внедряване
на
България,
международн
гр.Търгови
о признати
125544594
ще, 7700,
стандарти в
НИКОЛА
ул.РАДЕЦК „НИКОЛА
СИМОВ - 99 И, номер 11, СИМОВ - 99"
ООД
ет.4, ап.8
ООД“
България,
000875920
гр.Търгови
ОБЩИНА
ще, 7700,
ТЪРГОВИ
пл.
ЩЕ
СВОБОДА С грижа за теб
Осигуряване
на топъл обяд
България,
в град
000875920
гр.Търгови
Търговище и
ОБЩИНА
ще, 7700,
малките
ТЪРГОВИ
пл.
населени
ЩЕ
СВОБОДА места.
000875920
България,
Обновяване и
ОБЩИНА
гр.Търгови
модернизиран

671 914.50

1 026 734.47

306 300.00

126 000.60

470 340.15

718 714.12

214 410.00

88 200.42

Прод
ълж
ител
ност
(месе
ци)

Собствено
съфинанси
ране от
бенефициен
та
РИС

319 660.00

201 574.35

308 020.35

91 890.00

37 800.18

Статус на
изпълнение на
договора/запов
едта за БФП

0.00

В изпълнение
(от дата на
12 стартиране)

312 103.89

В изпълнение
(от дата на
18 стартиране)

703 360.00

Приключен
(към датата на
13 приключване)

0.00

В изпълнение
(от дата на
13 стартиране)

0.00

В изпълнение
(от дата на
18 стартиране)
В изпълнение
(от дата на
26 стартиране)

660 000.00

660 000.00

0.00

132 000.00

24 379.08

24 379.08

0.00

10 811.19

9 781 298.54

9 661 312.88

119 985.66

96 613.13

7 Сключен
В изпълнение
30 (от дата на
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ТЪРГОВИ
ЩЕ

000875920
ОБЩИНА
ТЪРГОВИ
ЩЕ
000875920
ОБЩИНА
ТЪРГОВИ
ЩЕ

125544480
СЪНИКОНСУЛТ
ЕООД

ще, 7700,
пл.
СВОБОДА

България,
гр.Търгови
ще, 7700,
пл.
СВОБОДА
България,
гр.Търгови
ще, 7700,
пл.
СВОБОДА

е на
общинската
образователна
инфраструкту
ра
Бюджетна
линия за
община
Търговище в
качеството й
на
бенефициент
по
Приоритетна
ос 1 на ОПРР
2014 - 2020

Нови
Хоризонти
Разкриване на
нови работни
места и нова
възможност за
България,
реализация и
гр.Търгови
професионалн
ще, 7700,
о израстване в
ул.ЕПИСКО сферата на
П
счетоводната
СОФРОНИ и одиторската
Й, номер 52 дейност

стартиране)

95 538.00

499 997.98

76 850.00

95 538.00

499 997.98

76 850.00

0.00

0.00

0.00

33 438.30

В изпълнение
(от дата на
66 стартиране)

164 848.09

В изпълнение
(от дата на
22 стартиране)

45 150.51

В изпълнение
(от дата на
14 стартиране)
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IV. ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ
И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР 2014-2020
Мерки за наблюдение и механизми за събиране, обработване и анализ на данни в
Общинския план за развитие на община Търговище за периода 2014-2020 г. с цел
осигуряване

на

ефективност

и

ефикасност

на

стратегическото

планиране,

програмиране, управление и ресурсното осигуряване на местното развитие е заложено
да се създаде система за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР.
Предмет на системата за наблюдение и оценка:
 изпълнението на целите и приоритетите на Общинския план за развитие,
съгласно определени физически и финансови индикатори;
 организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за
управление;
 предприетите мерки за осигуряване на информация и публичност за
резултатите от изпълнението на плана за развитие.
Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР 2014-2020 съдържа
следните елементи:
1) Източници, начини и периодичност за събиране, обработка и анализиране на
информация;
2) Индикатори за наблюдение и оценка:
 индикатори за ресурси;
 индикатори за продукта от заложените мерки и дейности;
 индикатори за резултат;
 индикатори за въздействие;
 индикатори, измерващи глобалния ефект от ОПР.
2) Органи за наблюдение на ОПР, организация и методи на тяхната работа:
Орган за наблюдение на Общинския план за развитие на Община Търговище е
Общинският съвет. В процеса на наблюдение на изпълнението на ОПР, общинският
съвет осигурява участието на заинтересуваните органи, организации, физически и
юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и
прозрачност при изпълнението на Общинския план за развитие. Функциите на органа
за наблюдение на изпълнението на Общинския план развитие, съгласно чл. 81 от
ППЗРР, включват:
1. осигуряване на информация и данни и прилагане на система от индикатори за
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наблюдение по отношение на реализацията на целите и приоритетите за местно
развитие;
2. координация на дейностите по наблюдението между централните и местните
органи на изпълнителната власт, други заинтересувани органи, организации и
юридически лица на основата на принципа за партньорство;
3. осигуряване съответствие на действията по наблюдението с условията и
правилата в областта на защитата на конкуренцията, държавните помощи,
обществените поръчки, опазването на околната среда и насърчаването на равните
възможности и социалното включване;
4. обсъждане и одобряване на доклади за наблюдението на Общинския план за
развитие;
5. осигуряване на комуникация и взаимодействие с административните
структури, участващи в процеса на изпълнение на Регионалния план за развитие и на
Общинския план за развитие;
6. разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване
ефективността на процеса на наблюдение в случай на установяване на проблеми и
пропуски;
7. определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и
публичност относно постигнатите резултати от наблюдението с цел да се гарантира
прозрачност при изпълнението на документите за стратегическо планиране на
регионалното и местно ниво.
Съгласно Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане,
кметът на общината и общинският съвет осигуряват информация и публичност на
Общинския план за развитие в съответствие със своите компетенции. Главната цел на
действията за прилагане на принципа за информация и публичност и на принципа за
партньорство е да се осигури прозрачност и да се информират заинтересованите страни
и участниците в процеса на формирането и прилагането на местната политика за
устойчиво развитие, относно очакваните резултати и ползите за местната общност като
цяло, както и да се мотивират заинтересованите страни за активно участие в процеса на
реализация. Мерките за популяризиране политиката на социално-икономическо, в
частност

регионално развитие на общината, и

по-широката публичност

на

изпълняваните политики /програми, стратегии, проекти и дейности/ с обществено
значим интерес ще се осигурят чрез:
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 обновяване на панела за информация на официалния интернет сайт на община
Търговище http://www.targovishte.bg/ и включване на информация за: всички
стратегически документи в процес на подготовка за обсъждане и приемане, всички
приети и действащи стратегически документи – стратегии, концепции, планове,
програми; списъци с изпълнени проекти, проекти в процес на изпълнение, планирани
проекти;
 повишаване на публичността по отношение отчетността на изпълнение на
ОПР чрез публикуване на годишните доклади от изпълнението на ОПР, актуализациите
му, междинна и последваща оценка; доклади за изпълнението на отделните
стратегически документи и извършени техни оценки;
 фокусиране вниманието върху възможностите за изграждане на публичночастни партньорства и реализацията на проекти, насочени към подобряване на
услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса чрез извеждане на сайта на общината
на отделен панел;
 засилване на сътрудничеството с местните, областни и регионални медии.
Сайтът на общината се актуализира непрекъснато, тъй като той е основен източник за
информация за развитието на общината и дейностите на общинската администрация,
свързани с изпълнение и отчитане на стратегическите политики, както и документите,
свързани с това изпълнение.
Отчетната 2016 е третата година на действие на Общинския план за
развитие на община Търговище за периода 2014-2020 г. Това беше реално и първата
година, в която бяха одобрени окончателните версии на оперативните програми за
новия програмен период на ЕС и стартираха първите обяви за финансиране, предимно
на частни проекти и дейности.
Напредъкът в отделните сектори е очевиден от изложените факти и данни.
Ползвайки данните за индикаторите за оценка на ОПР от предходния период, е видно,
че в различни сектори и направления, се очертават трайни тенденции на изменение в
положителна насока, свързани с подобряване на инфраструктурата, подобряване на
предоставяните социални услуги и развитие на информационните и комуникационни
технологии. Увеличен е делът на населението, ползващ подобрена инфраструктура,
увеличен е броя на предоставяните социални услуги, в резултат на повишената
квалификация на служителите от администрацията е съкратено времето за
предоставяне на административни услуги на гражданите, подобрено е оборудването в
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училищата и са въведени съвременни методи на преподаване. В обобщение, може да
бъде направен извод, че в голяма степен са постигнати планираните за 2016 г. цели.
През 2016 г. Общинският план за развитие на община Търговище за 2014-2020 г.
отбелязва много добър напредък в изпълнението на заложените цели и приоритети.
Част от проектите все още са в процес на реализация и реалния ефект от тях върху
изпълнението на ОПР може да бъде измерен през следващите години. В настоящия
годишен отчетен доклад са обхванати проектите на Община Търговище, училища,
детски градини, културни институции, НПО и на частни фирми и инвеститори, за които
има официална информация в националната база данни ИСУН. На етапа на оценка на
изпълнението

липсват

данни

за

проектите

и

инвестициите

на

земеделски

производители и юридически лица, финансирани със собствени средства и банкови
заеми, така че вероятно постигнатият напредък в изпълнението на общинския план за
развитие е още по-голям.

V.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

И

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗА

ПОДОБРЯВАНЕ

НА

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ОПР 2014-2020
Върху изпълнението на Общинския план за развитие оказват влияние пряко и
непряко и някои от следните фактори:
 вътрешни фактори:
- Изменение на икономическите характеристики на общината, в частност поява
на нови икономически субекти и прекратяване дейността на съществуващи;
- Подобряване на образователната инфраструктура;
- Запазване на отрицателните тенденции в демографските показатели.
 външни фактори:
- Промяна на критериите и стандартите за планиране и програмиране на
регионалното развитие;
- Процедури по ЗОП и дълго продължаващи обжалвания;
- Оперативните програми за периода 2014-2020,
Мониторингът и оценката предполагат изследване на текущото изходно
състояние и проследяване във времето на промените, до които довеждат прилагането
на Общинския план или на съответния друг стратегически документ. По тази причина е
важно да се обезпечат надеждни данни за изходното състояние на съответните
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индикатори, чрез които се описва проблемът или ситуацията преди изпълнението на
заложените проект, мярка и приоритет. Ако изходните данни не са налични, за
измерител на промените във времето ще се използват целеви въпросници и анкетиране
на експерти в съответната област и/или граждани на общината. Ако не може да се
установи конкретна промяна чрез използването на въпросник, следва да се формулира
измерител на текущото състояние, който да се използва при бъдещи справки.
Мониторингът на общинските политики е предвидено да се реализира на две нива.
Първото ниво се осъществява от общинската администрация и включва следене на
графиците за изпълнение на програмата и спазването на сроковете, както и оценка на
степента на постигане на целите, финансовите ресурси (планирани и изразходвани) и
управлението. Второто ниво се осъществява от Общинския съвет, който приема
решения по изпълнението на програмата или по възникнали проблеми.
Една от основните задачи на мониторинга по отношение на публичните
политики е да следи за степента на постигане на заложените цели и ефективност по
време на тяхното прилагане. Реализирането на Общинския план за развитие
представлява етапен процес, при който всяка финансова година може да се разглежда
като отделна фаза. Именно поради това, мониторингът завършва с годишни оценки и
доклади, които да послужат на корективните действия във следваща фаза/година.
Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие
цели осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за
интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за
реализация на планираните дейности и проекти. Всеки индикатор е с посочени мерни
единици, източници на информация, периодичност на събирането на информация,
базова стойност за отчитане изменението, както и междинна и целева стойност, която
се очаква да бъде достигната до края на периода на действие на Общинския план за
развитие. В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване принципа за
партньорство трябва да участват кметът на общината, кметовете на кметства и
кметските наместници, общинската администрация, общинския съвет, социалните и
икономическите партньори, неправителствените организации и представителите на
гражданското общество в общината
Организацията и методът за изпълнение на ОПР обхващат системите за
управление и контрол, наблюдение и оценка, осигуряване на информация и публичност
и прилагането на принципа за партньорство на всички етапи на изпълнение.
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Предмет на наблюдение на ОПР е изпълнението на целите и приоритетите,
заложени в плана, както и действията на местната власт и администрация,
организациите, бизнес структурите, физическите и юридическите лица, свързани с
изпълнението на документа.
С цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на
Общинския план за развитие, екипът на Община Търговище извършва всички
необходими предварителни проучвания, изследвания и анализи, за да обоснове
проектите, с които да се кандидатства за финансиране. Анализира се средата и
заинтересованите страни, дефинира проблемите и избира подходящи алтернативи за
тяхното решаване. По този начин се предприемат конкретни действия и мерки за
изпълнение на Общинския план за развитие и постигане на заложените в него цели.
Внимателно се определят общата и конкретните цели, целевата група, ползите,
дейностите и очакваните резултати, промените в средата и общината, устойчивостта на
въздействието и мултиплицирането на всеки проект. При необходимост, някои от
горепосочените дейности се възлагат на външни експерти. Провеждат се и срещи за
информиране на заинтересованите страни, в зависимост от спецификата на проекта и
изискванията на съответната Оперативна програма.
В зависимост от оперативната програма или схема за безвъзмездна помощ и от
вида проект, както и неговата стойност, се разработват и други анализи, като: обхват на
проекта и оценка на финансовата ефективност; времеви график; бюджет на проекта;
анализ

разходи-

ползи;

финансов

и

икономически

анализи

и

анализ

на

чувствителността и риска; анализ на човешките ресурси; управление на комуникациите
в проекта; анализ на публичните разходи; влияние върху околната среда.
Решенията за кандидатстване с проекти, в изпълнение на Общинския план за
развитие се вземат от Общински съвет - Търговище по предложение на Кмета и
Общинската администрация.
Ръководството на Община Търговище наблюдава процеса на изпълнение на
отделните проекти и дейности, заложени в плана; координира работата на отделните
институции; съдействат за изпълнението на приоритетите и дейностите, включително
при търсене на източници за финансиране и при разработката на конкретни проекти и
програми, анализират
изпълнението и изготвят предложения за корекции, предлагат изменения и допълнения,
в съответствие с настъпилите промени, изготвят ежегодни доклади за извършените
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наблюдения и отчита напредъка в изпълнението на стратегическия документ пред
Общинския съвет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Общинският план за развитие на община Търговище за 2014-2020 г. отбелязва
много добър напредък, в резултат на което община Търговище, общинският център —
град Търговище става все по-уреден, чист и зелен. Администрацията полага усилия за
подобряване на ВиК мрежите, уличната мрежа, тротоари, междублокови пространства
и общински пътища. Подобряват се условията в училищата и детските заведения.
Предлага се широк спектър от висококачествени социални услуги и техния брой и
обхват се увеличават. Поддържа се богат културен живот, наситен с много събития.
Предлагат се все по-добри условия за спорт, развлечения и отдих. Всичко това от една
страна допринася за изпълнение на водещия стратегически документ - Общинският
план за развитие, а от друга създава предпоставки за устойчиво развитие на общината.
Устойчивостта обхваща преди всичко икономическите дейности и екологичните
аспекти в развитието на общината. Решаването на проблемите и предизвикателствата
пред това развитие обаче следва да обхваща всички параметри, свързани не само е
ефекта върху околната среда, но и със социалните, човешките и икономическите
последици и взаимодействието между тях. То се определя като хоризонтален приоритет
за реализацията на планираните мерки и конкретните проекти или схеми за
подпомагане в рамките на Общинския план за развитие на община Търговище за 20142020 г.
Очаква се 2017 г. да бъде още по-успешна за реализацията на плана, особено
след

реалното

стартиране

на

новите

оперативни

програми

и

разширяване

възможностите за финансиране на заложените проекти и дейности.
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