ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2019 ГОДИНА
съгл. изискванията на чл.44, ал.5
от Закона за местното самоуправление
и местната администрация

На д-р Дарин Димитров,
избран за кмет на община Търговище
Решение на общинска избирателна комисия №449 от 01.11.2015 г.

Настоящата Програма за управление на Кмета на Община Търговище е разработена в
съответствие с изискванията на чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и се отнася за периода 2015 – 2019 г. Тя е средносрочен планов документ и
съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните
резултати, за период от 4 години.
Програмата за управление е разработена на база предизборната програма на д-р Дарин
Димитров, която бе представена пред избирателите и в която са включени поети ангажименти
към жителите на общината. При подготовката на документа са взети под внимание национални
и регионални стратегически документи. Програмата е съобразена с действащите планове и
програми за развитие на Община Търговище, приети от Общински съвет Търговище.
Програмата за управление е съобразена с функциите и правомощията на кмета на
общината, съгласно действащото национално законодателство, с изискванията за добро
управление и възприетите добри практики на местните власти в страните от ЕС. Програмата е
разработена с уважение към правата и възможностите на гражданите на общината да участват в
местното самоуправление, гарантирани от чл.17 на ЗМСМА. Тя е отворен документ, който
може да бъде дописван в процеса на изпълнение.
Изпълнението на конкретните дейности са постижими чрез: разумно планиране на
разходите по приоритети на бюджетните средства; успешно усвояване на средствата от
Европейските фондове чрез разработване и реализация на проекти; използване на
възможностите за кредитиране; партньорство с държавната власт.
Програмата за управление цели постигане на качествена промяна при управлението на
общината в три посоки: ускоряване на темпото на развитие; генериране на нови идеи;
сближаване на общността. Всички заложени приоритети и дейности ще бъдат отчитани пред
Общинския съвет и обществеността до 31 януари след изтичане на съответната година.
Програмата за управление поставя пет основни задачи пред администрацията:
1. Планиране и разходване на публичните средства по приоритетите: инфраструктура и
благоустрояване, образование, екология, култура, здравеопазване и социални дейности;
2. Активно усвояване на европейски средства за реализацията на проекти при упражняване на
строг контрол върху качеството на изпълнение и гарантиране на устойчивост и постигане на
европейски стандарти;
3. Ефективно управление на общинската собственост;
4. Реализиране на успешни и прозрачни форми на партньорство с бизнеса и създаване на
условия за нови частни инвестиции;
5. Активно партньорство с държавата и успешните общини в страната.
Основни принципи:
 Спазване на закона, зачитане на морала;
 Ефективни действия и видими резултати;
 Активен диалог с гражданите и бизнеса за развитието на общината;
 Отговорно отношение към проблемите на населените места и на гражданите;
 Прозрачност, отговорност и контрол при управлението на общинската собственост;
 Откритост, отчетност и гарантиране на обществения интерес при разходването на
общинския бюджет.
Основни цели:
 Създаване на по-добри условия за живот и бизнес в община Търговище;
 Превръщане на Търговище в динамичен, сигурен, икономически силен, търговски и
духовен център;
 Усъвършенстване на системата за административните услуги на гражданите и бизнеса;
 Качествени услуги и ефективна работа на общинските дружества.
Приоритети:
 Приоритет 1. Модерна транспортна инфраструктура;
 Приоритет 2. Конкурентоспособна икономика и модерно селско стопанство;
 Приоритет 3. Чисти и зелени населени места;
 Приоритет 4. Всеотдайна грижа към гражданите;
 Приоритет 5. Компетентна и отговорна администрация.

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;
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

задача

срок

Развитие
и
модернизация
на
местната
инфраструктура, създаваща условия за растеж и
повишаване привлекателността на общината за
инвестиции.
Анализ на транспортната схема и изработване на
Генерален план за организацията на движението в
град Търговище, в съответствие с настъпилите
промени и необходимостта от връзки между
централната част на града, кварталите за живеене и
промишлените зони.
Реконструкция
и
рехабилитация
на
четвъртокласната пътна мрежа в община
Търговище, вкл. чрез разширяване, подмяна на
габарити, възстановяване и изграждане на
укрепителни и защитни съоръжения, пътна
маркировка и знаково стопанство.
Реконструкция и рехабилитация на уличната
мрежа, вкл. знаково стопанство и пътна
маркировка в селата.
Реконструкция на булеварди, улици, кръстовища,
подлези в града. С приоритет ще бъдат изпълнени
проектите, които са включени за финансиране от
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 –
2020 г. за ул. „Гладстон“ и ул. „Велико Търново“
от ул. „Васил Левски“ до бул. „Митрополит
Андрей“; ул. „Поп Сава Катрафилов“; изграждане
на кръгово кръстовище на бул. „Митрополит
Андрей“ – ул. „Поп Сава Катрафилов“ и др.
Създаване на необходимата проектна готовност за
изграждане на нова автомобилна връзка в кв.
„Запад 1“ и за реконструкцията на останалите
улици в града.
Изграждане на система от велосипедни маршрути,
свързващи основни градски зони, обществено
значими пространства, жилищни квартали и
промишлени територии.
Изграждане и рехабилитация на входните артерии
към град Търговище: от Околовръстния път по ул.
„Цар Освободител“ и по бул. „Трайко Китанчев“
до ул. „Трети март“ и др.
Благоустрояване и модернизация на гаровия
площад в гр. Търговище.

2016 - 2019

Възможен източник
на финансиране
Общински бюджет,
оперативни програми,
фондове на ЕС

2016 - 2019

Общински бюджет

2016 - 2019

Общински бюджет

2016 - 2019

Общински бюджет

2016 - 2019

Общински бюджет/
ОП „Региони в
растеж“ 2014 – 2020 г.

2016 - 2017

Общински бюджет

2016 - 2019

Общински бюджет/
ОП „Региони в
растеж“ 2014 – 2020 г.

2016 - 2019

Общински бюджет/
ОП „Региони в
растеж“ 2014 – 2020 г.

2016 - 2019

Реализиране на интегриран градски транспорт за
постигане на по-бързо, евтино и екологосъобразно

2016 - 2019

Държавен и общински
бюджет/ ОП „Региони
в растеж“ 2014–2020 г.
Общински бюджет/
ОП „Региони в

11.

12.

придвижване на хората в рамките на града.
Изграждане на нови места за паркиране и
благоустрояване на съществуващите обществени
паркинги.
Разработване и реализация на програма за
изследване и стабилизиране на свлачищните
процеси на територията на община Търговище.

2016 - 2019

2016 - 2019

растеж“ 2014 – 2020 г.
Общински бюджет/
ОП „Региони в
растеж“ 2014 – 2020 г.
ОП „Околна среда“
2014 – 2020 г.

Приоритет 2. Конкурентоспособна 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.
№

задача

срок

13.

Формиране на силен икономически център в град
Търговище.
Създаване на нови и преструктуриране на
съществуващите промишлени зони. Развитие на
техническата и инженерната инфраструктура в
промишлената
зона
на
Търговище,
вкл.
обособяването на нови инвестиционни терени за
стимулиране на инвеститорски интерес.
Създаване на партньорства между Общината,
висши учебни заведения, средни и професионални
училища от града и бизнеса. Организиране на
гостувания на висши учебни заведения в града за
представяне на обучителните си програми и научни
постижения, представяне на възможностите за
квалификация и професионално ориентиране на
младите хора; осъществяване на взаимодействие
при внедряване на иновации и технологична
модернизация на предприятията.
Предоставяне на достъпна и надеждна информация
за бизнеса чрез единен информационен портал.
Подобряване на е-услуги за бизнеса чрез
изграждане на Географските информационни
системи (ГИС) за осигуряване на достъп до
информация за имотите (местонахождение,
граници, собственост), с възможност за извършване
на справки с пространствено разпределение на
данните. Дигитализиране на информацията за
всички
обекти
общинска
собственост
и
осигуряване на публичен достъп. Осигуряване на
информация за наличните свободни общински
имоти на територията на цялата община, с цел
стимулиране на инвестиционен интерес.
Водене на активна политика за подпомагане на
развитието на селското стопанство. Съдействие
при осигуряване на инвестиции за възстановяване
и
модернизиране
на
хидромелиоративната
инфраструктура за напояване.

2016 - 2019

14.

15.

16.

17.

Възможен източник
на финансиране
Общински бюджет

2016 - 2019

ОП „Региони в
растеж“ 2014 – 2020 г.

2016 - 2019

Национална програма
„За младеж“ (20162020 г.), партньорски
проекти

2016 - 2019

Общински бюджет/
ОП „Добро
управление“ 2014 –
2020 г.

2016 - 2019

18.

19.

20.

21.

Подпомагане на малкия и среден бизнес и
стимулиране на предприемачеството в процеса на
разработване на проекти, реализация на бизнес
идеи и иновативни подходи чрез финансиране по
Оперативните
програми.
Реализиране
на
партньорски проекти с организациите на бизнеса в
сферата на иновациите, предприемачеството и
конкурентоспособността на МСП, енергийна и
ресурсна ефективност.
Ефективно използване капацитета на общинските
дружества за разкриване на нови работни места.
Активно участие от страна на общинските
дружества в проекти по националните програми по
заетост. Разширяване на обхвата на дейностите и
услугите, предоставяни от общинските фирми.
Подкрепа за ефективно управление и технологична
модернизация на общинските дружества.
Ефективно използване на пустеещия общински
земеделски
фонд
и
сградите,
общинска
собственост.
Целенасочен маркетинг на Търговище като
привлекателно място за инвестиции.

2016 - 2019

ОП „Иновации и
конкурентоспособност
“ 2014-2020

2016 - 2019

Общински бюджет

2016 - 2019

Общински бюджет

2016 - 2019

Общински бюджет

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.
№

задача

срок

22.

Създаване на съвременна градоустройствена
основа и постигане на ефективно и качествено
развитие на елементите на инфраструктурата.
Разработване и реализация на Общинска програма
за благоустрояване на жилищните квартали, вкл. и
чрез система за финансиране на проекти от групи
граждани и инициативни комитети.
Реализиране на проекти за изграждане и
благоустрояване на жилищните квартали в града и
в селата. Реконструкция на тротоарите и
вътрешнокварталните пространства.
Благоустрояване на вторичен градски център в кв.
„Запад“ на бул. „Сюрен“ за осигуряване на повисок комфорт на обитаване и поемане на
административното обслужване на живеещите в
кв. „Запад“.
Създаване на подробен публичен електронен
регистър на зелената система с кадастър на
едроразмерната
дървесна
растителност,
паспортизация на озеленените площи. Саниране на
дълготрайната декоративна растителност и
залесяване в общината.

2016 - 2019

Възможен източник
на финансиране
Общински бюджет

2016 - 2019

Общински бюджет

2016 - 2019

Общински бюджет/ ОП
„Региони в растеж“
2014 – 2020 г.

2016 - 2019

Общински бюджет/ ОП
„Региони в растеж“
2014 – 2020 г.

2016 - 2019

Общински бюджет

23.

24.

25.

26.

27.

Проектиране и изграждане на зони за скейтъри в
паркове и градини.

2016 - 2019

28.

Създаване на нови публични пространства върху
бившия военен терен на „45-та Тутраканска
корпусна артилерийска бригада“. Изработване на
идейна
концепция
за
архитектурно
пространственото развитие на територията за
публични функции и привличане на инвеститори.
Изграждане на нова и реконструкция на старата
водопроводна и канализационна инфраструктура в
кварталите на града. Изготвяне на пред - проектни
проучвания, подготовка на инвестиционни
проекти.
Въвеждане на интегрирана система за управление
на отпадъците (битови, промишлени, строителни,
животински, зелени и др.).
Ликвидиране на нерегламентираните сметища в
общината и упражняване на строг контрол върху
нарушителите.
Провеждане на кампании във всички населени
места за повишаване екологичната култура и
мотивацията на населението за отговорно опазване
чистотата в населените места. Привличане на
гражданите като активен участник в опазване
чистотата в града.
Изготвяне на План за управление на Защитените
зони на територията на общината, попадащи в
природозащитното законодателство на ЕС.
Извършване на енергийни обследвания на 100% от
обществените сгради, общинска собственост.
Поетапно изпълнение на мерките за енергийна
ефективност с фокус върху образователната и
социалната инфраструктура.
Извършване на обследвания и реализация на
мерките
за
енергийна
ефективност
на
многофамилни жилищни сгради на територията на
общината.
Разработване и реализация на проекти за
инсталиране
на
системи,
използващи
възобновяеми енергийни източници в сгради –
общинска собственост.
Пилотно въвеждане на системи за енергиен
мониторинг в общински сгради.
Разширяване
обхвата
на
системата
за
видеонаблюдение на ключови места в града и в
селата.

2016 - 2019

29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.

37.

38.
39.

Общински бюджет/ ОП
„Региони в растеж“
2014 – 2020 г.
Общински бюджет/ ОП
„Региони в растеж“
2014 – 2020 г.

2016 - 2019

ОП „Региони в растеж“
2014 – 2020 г.

2016 - 2019

ОП „Околна среда“
2014 – 2020 г.

2016 - 2019

Общински бюджет

2016 - 2019

ОП „Околна среда“
2014 – 2020 г.

2016 - 2019

ОП „Околна среда“
2014 – 2020 г.

2016 - 2019

ОП „Региони в растеж“
2014 – 2020 г.
ОП „Региони в растеж“
2014 – 2020 г.

2016 - 2019

2016 - 2019

ОП „Региони в растеж“
2014 – 2020 г..

2016 - 2019

ОП „Региони в растеж“
2014 – 2020 г.

2016 - 2019

ОП „Региони в растеж“
2014 – 2020 г.
ОП „Региони в растеж“
2014 – 2020 г.

2016 - 2019

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.
№

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

задача

срок

4.1. Образование и младежки политики
Подобряване диалога между образователните
2016
институции
и
общинската
администрация.
Съвместно
разработване
на
общинска
образователна стратегия.
Разработване на механизъм за партньорство чрез 2016 - 2019
поощряване на родителското и гражданското
участие в системата на управление на
образованието. Насърчаване на партньорството
при реализиране на проекти в сферата на
образованието и обучението.
Насърчаване на сътрудничеството между бизнеса и 2016 - 2019
образователните институции чрез ученически
практики и стажове.
Ремонт, рехабилитация и въвеждане на мерки за 2016 - 2019
енергийна ефективност на сградите на детските
ясли и детските градини в общината, чрез
поетапно осигуряване на инвестиции. Закупуване
на оборудване, обзавеждане и облагородяване на
дворните пространства и площадките за игра.
Приоритетно ще бъдат изпълнени проектите,
включени за финансиране по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.: Детска ясла № 1
„Първи юни“; ЦДГ № 7„Снежанка“; ЦДГ № 9
„Приказка“.
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 2016 - 2019
сградите на училищата в града и селата,
подобряване на материално–техническата и
спортната база. Приоритетно ще бъдат изпълнени
проектите, включени за финансиране по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 –
2020 г. за ОУ „Христо Ботев“.
Създаване на Младежки съвет за развитие на
2016
съвместни дейности с доброволчески организации
и сътрудничество с Европейската доброволческа
служба.
Ангажиране на свободното време на младите хора 2016 - 2019
извън училищната среда. Разширяване дейността
на Младежкия информационен консултативен
център към Дом за младежки дейности и засилване
ролята му при провеждане на младежки
инициативи и реализиране на Националния план за
изпълнение на Европейската гаранция за младежта
2014 – 2020 г.
Продължаване развитието на човешките ресурси в
2016
системата на образованието – квалификация и
преквалификация на учители, директори и
помощник – директори.

Възможен източник на
финансиране
Общински бюджет

ЕС, Национална
програма „За младеж“
(2016-2020 г.)

ЕС, Национална
програма „За младеж“
(2016-2020 г.)
ОП „Региони в растеж“
2014 – 2020 г.

ОП „Региони в растеж“
2014 – 2020 г..

Общински бюджет

Общински бюджет,
Програма МИКЦ

Общински бюджет

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.
57.
58.

59.

60.
61.

Осигуряване на оптимални социално–битови, 2016 - 2019
хигиенни, здравни и безопасни условия на
обучение, възпитание и труд чрез увеличаване
броя на медицинските специалисти в учебните
заведения.
Утвърждаване на традиции при награждаване на
2016
изявени ученици, учители, учебни и детски
заведения по случай 24 май, чрез създаване на ясна
система от критерии при номиниране за
награждаване.
Създаване на пакет от мерки за превенция на 2016 - 2019
отпадането от училище; разработване на
съвместни проекти и програми за превенция на
отпадането и реинтеграцията между Община, НПО
и училищно настоятелство.
Организиране
на
ограмотителни, 2016 - 2019
квалификационни и преквалификационни курсове
за възрастни със съдействието на Бюрото по труда.
4.2. Заетост и социални дейности
Укрепване на сътрудничеството и координацията
2016
между държавните институции, местната власт,
доставчиците на социални услуги и организациите,
работещи с целевите групи за реализиране на
ефективна социална политика в
общината.
Подкрепа за социално слабите и хората в
2016
неравностойно положение. Предоставяне на нови
форми на социални услуги и подобряване достъпа
до тях на рискови групи от населението.
Стриктно спазване на държавните стандарти при
2016
определяне на получателите на социални услуги в
общността.
Разширяване обхвата на предоставяните социални 2016 - 2019
услуги, вкл. и „Топъл обяд“

Разширяване обхвата на услугата „Домашен
социален патронаж“.
Разширяване обхвата на услугата „Обществена
трапезария“.
Предоставяне на интегрирани почасови услуги –
личен асистент, домашен помощник, здравни
грижи,
психологическа
подкрепа,
социоконсултантски услуги, вкл. мобилни услуги с
домашни посещения във всички населени места.
Подпомагане на организациите, работещи за
активизиране
на
неактивни
млади
хора,
професионална
квалификация
и
заетост,
предоставяне на социални услуги и др.

2016 - 2019

Създаване на Център за настаняване от семеен тип
(ЦНСТ) за възрастни хора.
Ремонт и обновяване на почивната база гр.Балчик

2016 - 2019

2016 - 2019
2016 - 2019

2016 - 2019

2016 - 2019

Общински бюджет

Общински бюджет

ЕС, Национална
програма „За младеж“
(2016-2020 г.)
ОП „Развитие на
човешките ресурси“
2014 – 2020 г.
Общински бюджет

Общински бюджет

Общински бюджет
Фонд „Социална
закрила” към МТСП, ОП
„Развитие на човешките
ресурси“ 2014 – 2020 г.,
собствен бюджет
Фонд „Социална
закрила” към МТСП
Фонд „Социална
закрила” към МТСП
ОП „Развитие на
човешките ресурси“
2014 – 2020 г.
Национална програма
„За младеж“ 2016-2020 г
ОП „Развитие на
човешките ресурси“
2014 – 2020 г.
ОП „Региони в растеж“
2014 – 2020 г.
Общински бюджет

62.

63.

64.

65.

66.
67.

68.
69.

70.

71.
72.

73.

74.
75.

76.

77.

Изграждане, оборудване
социални жилища в града.

и

обзавеждане

на

2016 - 2019

4.3. Здравеопазване
Развитие на интегрирани здравно-социални услуги 2016 - 2019
за уязвими групи в общностите с фокус върху
бременни, деца, възрастни хора и хора с
увреждания.
Финансово подпомагане на специализацията и
2016
обучението на млади лекари с цел обезпечаване на
здравеопазването със специалисти и задържането
им в общината.
Полагане на специална грижа за развитие на 2016 - 2019
системата за долекуване и рехабилитация на
пациенти, напускащи болничните заведения.
Продължаване на програма „ин-витро“, обезпечена
2016
с бюджетни средства на Общината.
Включване в национални кампании за превенция
2016
на здравето.
4.4. Култура
Обогатяване съдържанието на Културния календар
2016
на общината.
Модернизиране залите на Художествена галерия 2016 - 2019
„Проф. Никола Маринов“ за многофункционално
използване на изложбените площи.
Подобряване състоянието на сградния фонд на 2016 - 2019
Регионална библиотека „Петър Стъпов“ и
дигитализиране на фонда на библиотеката;
подкрепа на инициативи, насърчаващи четенето –
осъществяване
на
литературни
конкурси,
литературни четения, писателски срещи и др.
Възстановяване сградата на бившата Земеделска 2016 - 2019
банка и адаптирането й в нов културен център.
Ремонт, реконструкция, обновяване и оборудване 2016 - 2019
на Читалище „Напредък” - внедряване на мерки за
енергийна ефективност и достъпна среда за хора с
увреждания.
Ремонт на сградата на Драматичен театър 2016 - 2019
Търговище.
Ремонт и оборудване на читалищата в селата.
Осигуряване на инвестиции за проучване,
възстановяване и реставрация на древния град
Мисионис.
Възстановяване, реставрация, консервация и
социализация на културните паметници на
територията на общината.
Подобряване достъпността и сградния фонд на
обекти, включени в електронния регистър на
туристическите атракции в България: религиозни
храмове; археологическата експозиция и Хаджи
Ангеловата къща; Славейковото училище; къщата
на знаменосеца на Ботевата чета - Никола Симов и
др.
4.5. Спорт

2016 - 2019
2016 - 2019

2016 - 2019

2016 - 2019

ОП „Региони в растеж“
2014 – 2020 г.
ОП „Развитие на
човешките ресурси“
2014 – 2020 г. и др.
Общински бюджет

Общински бюджет
Общински бюджет
Държавен бюджет
Общински бюджет
ОП „Региони в растеж“
2014 – 2020 г.
ОП „Региони в растеж“
2014 – 2020 г.

ОП „Региони в растеж“
2014 – 2020 г.
ОП „Региони в растеж“
2014 – 2020 г.
ОП „Региони в растеж“
2014 – 2020 г., Държавен
бюджет
Общински бюджет
ОП „Региони в растеж“
2014 – 2020 г.
и др.
ОП „Региони в растеж“
2014 – 2020 г.
и др.
ОП „Региони в растеж“
2014 – 2020 г.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.
85.

86.

87.

88.

Подобряване комуникацията и взаимодействието
между общинската администрация, спортните
клубове и треньорите, чрез разработване и
изпълнение на Общинска програма за развитие на
спорта.
Подобряване на условията за развитие на спорта за
хора с увреждания и в неравностойно социално
положение, развитие на интеграционни схеми чрез
спортни мероприятия.
Прилагане
моделите
за
публично–частно
партньорство при стопанисване и управление на
общинската спортна инфраструктура.
Създаване на условия за спорт в кварталите на
града и в селата, чрез изграждане на
многофункционални спортни площадки и фитнес
на открито; като предпоставка за системно и
масово практикуване на физически упражнения и
спорт в ежедневието на гражданите.
Подобряване на спортната инфраструктура, чрез
проектиране, ремонт и преоборудване на спортна
зала „Д. Стефанов” за мултифункционални
спортове.
Подобряване на спортната инфраструктура, чрез
проектиране, ремонт и преоборудване на Учебнотренировъчен център за мултифункционални
спортове на закрито и открито.
Официално ежегодно връчване на наградата
„Спортист на годината в Община Търговище“.
Разширяване обхвата на турнира „За купата на
кмета“,
с
цел
привличане
за
участие
професионалисти и любители.
Прилагане на ясни критерии при определяне
финансирането на спортните клубове в общината и
привличане на специалисти.
Съдействие при разработването на проекти на
спортните клубове за кандидатстване по програми
на Министерство на младежта и спорта.
Популяризиране работата на спортните клубове
сред децата и младежите за привличането им към
здравословен начин на живот.

2016

Общински бюджет

2016 - 2019

ОП „Региони в растеж“
2014 – 2020 г.

2016

Общински бюджет

2016 - 2019

ОП „Региони в растеж“
2014 – 2020 г.

2016 - 2019

ОП „Региони в растеж“
2014 – 2020 г.

2016 - 2019

ОП „Региони в растеж“
2014 – 2020 г.

2016

Общински бюджет

2016

Общински бюджет

2016

Общински бюджет

2016

Общински бюджет

2016

Общински бюджет,
Национална програма
„За младеж“ (2016-2020
г.)

Приоритет 5. Компетентна и отговорна администрация
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.
№

задача

срок

89.

Извършване на одит на всички предоставяни

2016 - 2019

Възможен източник на
финансиране
Общински бюджет/ ОП

90.

91.

92.

93.

94.
95.
96.

97.
98.

99.

административни
услуги,
последван
от
оптимизиране на обмяната на информация на
данни между институциите и организациите,
предоставящи обществени услуги.
Въвеждане на принципа „еднократно“ въвеждане
и „многократно“ използване на данни, чрез
осигуряване на възможност за миграция на
данните.
Разработване на информационен портал на
Община Търговище и поддържането му с
актуална,
систематизирана
и
коректна
информация. Изпълнение на ангажиментите на
Общината за поддържане на точна и навременна
информация в Интегрираната информационна
система на държавната администрация.
Разширяване обхвата на електронните услуги,
предоставяни на гражданите и бизнеса.
Усъвършенстване на системата за комплексно
административно обслужване.
Създаване на мобилни групи от служители за
административно обслужване на хора от уязвими
групи.
Провеждане на открити конкурси за длъжностите
в администрацията.
Подобряване квалификацията и уменията на
служителите в администрацията, чрез обучения.
Активно взаимодействие с местни, национални и
международни неправителствени организации,
сдружения и центрове. Осигуряване на средства
за създаване на местен фонд за финансиране на
проекти на НПО, училища, детски градини,
читалища и др.
Избор на общински омбудсман.
Повишаване
качеството
на
работа
при
разработване, изпълнение и управление на
проекти, финансирани от фондовете на ЕС.
Активно участие в партньорски и тематични
мрежи, европейски и международни институции.

100. Упражняване на строг административен и
граждански контрол върху качеството на
строителството, чрез въвеждане на публични
регистри на строителните обекти.

„Добро управление“
2014 – 2020 г.

2016 - 2019

Общински бюджет/ ОП
„Добро управление“
2014 – 2020 г.

2016

Общински бюджет/ ОП
„Добро управление“
2014 – 2020 г.

2016 - 2019

ОП „Добро управление“
2014 – 2020 г.
ОП „Добро управление“
2014 – 2020 г.

2016 - 2019

Общински бюджет

2016 - 2019
2016 - 2019

ОП „Добро управление“
2014 – 2020 г.
Общински бюджет,
партньорски проекти,
финансирани от ЕС

2019
2016 - 2019

Общински бюджет
Общински бюджет

2016 - 2019

Общински бюджет,
партньорски проекти,
ЕС
Общински бюджет

2016 - 2019

