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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Oбщинският 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.3 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.
ОПР е 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 EС, 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 20122022 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.
Настоящият годишен отчетен доклад за 2015 г. е вторият 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).
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 социалноикономическите условия в общината;
2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ОПР;
3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност
и ефикасност при изпълнението на ОПР;
4. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
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ІІ. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА И НА ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ПРЕЗ 2015 г.
През отчетната 2015 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 31.12.2015 г. населението на община Търговище по постоянен
адрес е 72 203 души, а по настоящ адрес 62 604 души. По данни на НСИ към 31.12.2014 г.1 в
общината живеят реално около 55 596 души, което е с 9% или с 4259 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 840
човека годишно2. 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 2015 г. безработицата в община Търговище е 10,9%, средната за България е
10,0%, а за област Търговище е 17,4%. Сравнено със същия период на предходната 2014
година (12,3%), безработицата в общината бележи намаление с 1,4 пункт.
Регистрираната безработица към 31.12.2015 г. обхваща 2798 лица. Спрямо 31.12.2014 г.
- 3145 лица се наблюдава намаление с 347 или 11,0%.
Обявените през 2015 г. свободни работни места (СРМ) общо на първичния и
вторичния трудов пазар са 2104. Постъпилите на работа лица са общо 2221. От тях :
- на първичния пазар – 1365;
- 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 1 819 и съставлява
81,9% от постъпилите на работа – общо през анализирания период.
Въпреки относително постоянната безработица, икономическите условия в община
Търговище през 2015 г. като цяло се влошават. В общината са създадени добри условия за
1
2

Към датата на изготвяне на отчетния доклад НСИ не е публикувал данни за населението през 2015 г.
Изчисленията са на база данни от НСИ за периода 2008-2014 г.

3

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА 2015 Г.
за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на
Търговище 2014-2020 г.

привличане на нови инвеститори. Осигурена е промишлена и битова газификация, двойно
електрозахранване с подстанции в града и промишлената зона, осигурено е водоподаване и
не на последно място наличие на ПСОВ, която значително облекчава бизнеса и намалява
размера на бъдещите инвестиции. Въпреки това през 2015 г. се отчита слаб инвеститорски
интерес. Част от големите инвеститори са направили постъпки и са изтеглили бизнеса си от
Търговище. За най-добра „Фирма на публиката“ в конкурса „Най-добра българска фирма на
годината“, организиран от Fibank за 2015 г. е отличена „Индустриални батерии“ ЕООД от
град Търговище. По-големи работодатели в общината са: „Тракия Глас България” ЕАД,
„Мебел Стил” ООД, „Гласко” ООД , „Мизия милк”, „Пип Трейд” и др.
Поради забавяне стартирането на мерките, финансирани от ПРСР 2014-2020 г., през
2015 г. няма реализирани проекти и дейности на местни земеделските производители по тази
програма. 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 2015 г. успешно се развиват социалните дейности и услуги и проектите с 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 2015 г. се осигурява от
една Многопрофилна болница за активно лечение и две Частни специализирани болници за
активно лечение с обща леглова база 490 легла. В общината функционират още: едно ДКЦ и
осем Медицински центъра. В извънболничната помощ на Търговище работят 9
самостоятелни медико-диагностични 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 2015 г. е 10. Това са:
- Домашен социален патронаж с капацитет 405 места;
- Обществена трапезария с капацитет 50 места;
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- 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 с общ капацитет 24+4.
През 2015 г. Община Търговище е партньор на Агенция „Социално подпомагане“ за
изпълнението на проект „Нови възможности за грижа”, по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови
алтернативи”. По проекта са назначени на работа 83 лични асистенти, а потребителите на
услугата са 93 лица, 15 от които са деца с увреждания.
По проект „Не в дома, а у дома”, финансиран по приоритетна ос 5 „Социално
включване и насърчаване на социалната икономика” на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” продължават работа назначените 22 човека персонал - социални
работници, детегледачи, медицински сестри.
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. Създадени са средищни училища, като през учебната
2014-2015 г. в Търговище функционират 5 професионанални гимназии и 20 училища, в това
число: 18 общински общообразователни (8 в града и 10 в селата) и 2 специални училища.
След извършената оптимизация на мрежата от детски заведения и обособяването на
филиали към някой от тях, през 2015 г. в община Търговище функционират 13 целодневни
детски градини (ЦДГ), като 4 от тях са в селата и 1 Обединено детско заведение (ОДЗ). В
град Търговище функционират и 4 броя детски ясли.
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
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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 2015 г. Община Търговище е инвестирала 196 275 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 кикбокс, спортна гимнастика, акробатика, художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на
маса, ориентиране, шахмат, хокей на трева, карате „киокушинкай”, спидуей, конен спорт и
дрифт. 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
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
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акварел „Н. Маринов” националните културни празници „Албена” и други.
През отчетната 2015 година продължава изпълнението на мащабни 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 изпълнение на капиталовата програма на Общината през годината са ремонтирани,
обновени и оборудвани около 100 обекта на обща стойност 11 184 110 лева. В това число 15
км общинска пътна мрежа, 25 обекта улична мрежа, два общински паркинга, междублокови
пространства, улици, площади, кметства в селата и др.
В сферата на опазването на околната среда 2015 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 в землището на село Пайдушко. Капацитетът му е 393
800 мЗ. 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 5 години е въведена в експлоатация и инсталация за сепариране на отпадъците.
Община Търговище продължава да поддържа традиционните си международни
контакти с 9 побратимени градове – Котбус - Германия, Търговище - Румъния, Смоленск Русия, Санта Мария да Фейра – Португалия, Ватерлоо, щата Айова – САЩ, Козани – Гърция,
Сюрен – Франция, Болград - Украйна.
Община Търговище притежава сертификати за качество на управлението и за околна
среда. През 2015 г. тя за трети път получава от Съвета на Европа приза - Етикет за иновации
добро управление на местно ниво.
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ІІІ. НАПРЕДЪК ПРЕЗ 2015 Г. ПО ОТНОШЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВИЩЕ 2014-2020 Г.
N:
по
ред

1

2

Приоритети/Специфични цели/
Мерки/Проекти/Дейности

Обща
стойност
(лева)

Бенефициент

Източник на
средства

Описание на дейностите
(обхват, резултати)

Рехабилитация на Път TGV2162/TGV1053,
Пайдушко - Божурка/Божурка - Братово Цветница /TGV1017/ от км4+500 до
км4+900; Рехабилитация на Път
TGV2162/TGV1053, Пайдушко Божурка/Божурка - Братово - Цветница
/TGV1017/ от км 0+000 до км1+550;
Рехабилитация на Път TGV2177/II-74,
Търговище - Здравец/ - Момино от км
0+000 до км 5+000; Рехабилитация на Път
TGV1167/ III - 5102, Острец - Дългач/
Надарево - Граница общ. (Търговище Велики Преслав) - Кочово - Хан Крум / I 7/от км 0+000 до км 0+850; Рехабилитация
на Път TGV1017 /III-409, Омуртаг Моравка/ - Китино - Граница бщ.(Антоново
- Търговище) - Цветница - /III - 4009/ от км
7+650 до км15+000.
Обновяване и благоустройство на
централна градска част на град Търговище

ПРИОРИТЕТ 1 Модерна транспортна и
техническа инфраструктура, подобряване на
жизнена среда и опазване на природното
богатство
Специфична цел 1.1. Доизграждане и
модернизиране на транспортната и техническа
инфраструктура и подобряване качествата на
средата
Мярка 1.1.1. Ремонт и реконструкция на
републикански, общински пътища и улични
мрежи
Рехабилитация на 15 км общинската пътна мрежа

27 480 220

731 631

Община
Търговище

Републикански
бюджет

Повишаване качеството на живот чрез подобряване
на физическата среда в град Търговище

4 620 076

Община
Търговище

ОПРР

26 655 131

7 568 909
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3

Ремонт на улици, паркинги и междублокови
пространства в град Търговище

2 117 308

Община
Търговище

4

Ремонт на улици в с. Здравец и с. Разбойна

99 894

Община
Търговище

18 365 724

5

Мярка 1.1.2. Изграждане на нова и реконструкция
на съществуваща водоснабдителна и
канализационна инфраструктура
Рехабилитация на ВИК мрежите на град Търговище

12 703 348

Община
Търговище

ОПОС

6

Рехабилитация на ВиК мрежи в гр.Търговище

5 662 376

Община
Търговище

Общински
бюджет и
Банков кредит

19 298

7

Мярка 1.1.3. Подобряване качеството и обхвата
на телекомуникациите
Проектиране, доставка и монтаж на система за
видео наблюдение на парк Юкя и площад Свобода гр. Търговище

Община
Търговище

Общински
бюджет

Мярка 1.1.4. Повишаване на енергийната
ефективност и ВЕИ

200 000

19 298

Общински
бюджет/
Републикански
бюджет
Общински
бюджет

и допълнителни обекти в парк "Юкя" и
квартали на града
Обновяване и благоустройство на 23 улици,
2 общински паркинги и 3 междублокови
пространства в град Търговище
Обновяване и благоустройство на улични
мрежи в селата Здравец и Разбойна

Рехабилитация на ВиК мрежите на гр.
Търговище. - Подмяна на амортизирани и
изграждане на нови приоритетни
водопроводи в съответствие с резултатите
от Прединвестиционно проучване – общо
ок. 24 км. - Подмяна на канализационни
колектори с недостатъчен капацитет и
изграждане на нови, в съответствие с
резултатите от Прединвестиционно
проучване – общо ок. 10 км.
Рехабилитация на ВиК мрежите на гр.
Търговище. - Подмяна на амортизирани и
изграждане на нови водопроводи

Изградена система за видео наблюдение на
парк Юка и площад Свобода - гр.
Търговище. Подобрен обхват на
телекомуникациите и повишена
обществена сигурност.
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8

9

10
11

12
13

Рехабилитация на улично осветление - гр.
Търговище

200 000

Мярка 1.1.5. Комплексно планиране и устройство
на територията
Инвестиционно проектиране в Община Търговище
за програмен период 2014-2020 година

374 970

3 000

Община
Търговище
Община
Търговище

Общински
бюджет
Общински
бюджет

Разработване на 9 работни проекта в
пълния им обем, съгласувани и одобрени,
издадени разрешения за строеж, с които
общината ще има възможност да
кандидатства за финансиране със средства
по ОПРР през програмен период 2014-2020
Подобряване на техническата и проектна
готовност на Община Търговище
Подобряване на техническата и проектна
готовност на Община Търговище

Община
Търговище
Община
Търговище
Община
Търговище

Общински
бюджет
Общински
бюджет
Общински
бюджет

Подобряване на техническата и проектна
готовност на Община Търговище
Подобряване на техническата и проектна
готовност на Община Търговище
Подобряване на техническата и проектна
готовност на Община Търговище

Община
Търговище

Общински
бюджет

Подобряване на техническата и проектна
готовност на Община Търговище

Община
Търговище
Община
Търговище
Община

Общински
бюджет
Общински
бюджет
Общински

Подобряване на техническата и проектна
готовност на Община Търговище
Подобряване на техническата и проектна
готовност на Община Търговище
Подобряване на техническата и проектна

10 000

Актуализация на работен проект на ул. Катрафилов
- гр. Търговище
Проектиране на автобусни спирки - гр. Търговище

12 000

15

16
17
18

ОПРР

Подобрена енергийна ефективност и
реализирани икономии в общинския
бюджет

Община
Търговище

Паспортизация на общински сгради - гр.
Търговище
Изготвяне на работен проект за ремонт и
реконструкция на Детска ясла № 1 „Първи юни”
гр. Търговище

Изготвяне на цифрови модели на регулационни
планове на с.Стража, с. Разбойна, с. Лиляк , с. В.
Левски
Актуализация на работен проект на кръгово
кръстовище на ул.Тр. Китанчев и бул. Ал.
Стамболийски - гр. Търговище
Актуализация на проект Галерия за изящни
изкуства (бивша Земеделска банка) - гр. Търговище
Преработка работен проект Гробищен парк - гр.
Търговище
Проектиране мост на р. Дългачка - с.Дългач

Общински
бюджет

293 474

6 500
14

Община
Търговище

10 000

9 996
10 000
7 000
13 000
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Търговище

бюджет

Община
Търговище
Община
Търговище
Община
Търговище
Община
Търговище
Община
Търговище
Община
Търговище

Субсидия РБ

4 589

ЦДГ № 9
“Приказка” гр.
Търговище

ПУДООС

„Обичам природата – и аз участвам”

9 250

ПУДООС

„Бъди зелен, но не за ден“

2 000

ІV ОУ ”Иван
Вазов” - гр.
Търговище и ОУ
"Отец Паисий" с.
Подгорица
РБ „Петър Стъпов“
- Търговище

Мярка 1.1.6. Благоустрояване и обновяване на
населените места
Ремонт кметство с. Руец

126 230

13 897

21

Ремонт кметство с. Голямо ново - по стопански
начин
Ремонт селски клуб с. Буйново

22

Ремонт площад с. Надарево

50 000

23

Ремонт обществена баня гр. Търговище

6 500

24

Ремонт ритуална зала с. Бистра

5 842

25

Специфична цел 1.2. Опазване на околната среда
и пълноценно използване на природните ресурси
Мярка 1.2.1. Укрепване и поддържане на зелената
система и изградената мрежа от защитени
територии
„Една зелена „Приказка”

26

27

19
20

20 000

29 991

Субсидия РБ
Субсидия РБ
Общински
бюджет
Общински
бюджет
Общински
бюджет

готовност на Община Търговище

Подобрено състояние на административна
сграда в община Търговище
Подобрено състояние на административна
сграда в община Търговище
Подобрено състояние на обществена сграда
в община Търговище
Обновяване и подобряване на физическата
среда в с. Надарево
Подобрено състояние на обществена сграда
в община Търговище
Подобрено състояние на обществена сграда
в община Търговище

825 089
15 839

ПУДООС

Повишаване на екологичната култура на
децата, формиране и утвърждаване на
познавателен интерес към природата. Брой
на обхванатите от проекта деца - 127.
Създаване на положително отношение към
природата и към нейното опазване сред
подрастващите.

Създаване на положително отношение към
природата и към нейното опазване сред
подрастващите.
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28

29

30

31

32

33

Мярка 1.2.2. Подобряване управлението на
отпадъците
Изграждане на площадка за събиране и
оползотворяване на биоразградими отпадъци,
съгл.ЧЛ.19,АЛ.3, -т.5,т.10, т.11 от ЗУО, авторски и
строителен надзор – план сметка - гр. Търговище
Закупуване на контейнери за събиране на смесени
битови отпадъци за нуждите на община Търговище
– план сметка
Закупуване на аспирационна машина за събиране
на листа и биологични отпадъци за ОП Флора –
план сметка - гр. Търговище
Закупуване на автомобил - пикап за ОП "Флора"

809 250

ПРИОРИТЕТ 2 Конкурентоспособна икономика
и модерно селско стопанство, привличане на
инвестиции и ефективно използване на ресурсите
Специфична цел 2.1. Насърчаване на
предприемачеството, инвестициите и
иновациите
Мярка 2.1.1. Стимулиране на местното
предприемачество и конкурентоспособност
Внедряване и реализация на иновативен съд за
пренос на газ под високо налягане – развитие на
иновативния потенциал на Иновативни технологии
ООД

748 558

Предпазна полюсна капачка „TERA” за акумулатор
– иновация на „ТЕРА - 96“ ООД

791 480

Община
Търговище

11 770

Община
Търговище

Общински
бюджет/
Републикански
бюджет
Общински
бюджет

Изградена площадка за събиране и
оползотворяване на биоразградими
отпадъци в община Търговище

100 00

Община
Търговище

Общински
бюджет

Подобрена система за сметосъбиране в
общината

6 000

Община
Търговище

Общински
бюджет

Подобрена система за сметосъбиране в
общината

417 768

„Иновативни
технологии“ ООД

ОПРКБИ

Пазарна реализация на продукт, който е
иновативен на световно ниво – съд за
пренос и съхранение на газ метан под
високо налягане за големи мощности,
приложим в газифицирането на
промишлени и енергийни предприятия.

292 300

„ТЕРА - 96“ ООД

ОПРКБИ

Придобиване на ново оборудване (ДМА),
необходимо за внедряване на иновативен
продукт. Разработване на „Маркетингова
стратегия за пазарно позициониране на

Подобрена система за сметосъбиране в
общината

748 558

710 068
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иновативния продукт на „ТЕРА - 96“
ООД”.

34

35

36

37

Мярка 2.1.3. Стимулиране на сътрудничеството
и партньорството
Развитие чрез партньорство с бизнеса и дарители

ПРИОРИТЕТ 3 Подобряване качеството на
живот и достъпа до административни, здравни,
образователни, социални и културни услуги
Специфична цел 3.1. Подобряване достъпа до
заетост и създаване на нови работни места
Мярка 3.1.1. Подобряване условията на труд и
повишаване на доходите
Нови работни места за сътрудник в маркетингови
дейности

38 490
38 490

Асоциация НАЯ Търговище

Финансовия
механизъм на
Европейското
икономическо
пространство

Насърчаване повишаването на капацитета
на НПО и на благоприятстваща среда за
работа на неправителствения сектор.

Сдружение
„Център за
регионално
развитие” Търговище

ОПРЧР

Предоставяне на професионално обучение
втора квалификационна степен -за
мениджърски цели на фирмата. Разкриване
на нови работни места и наемане на 10
успешно завършили обучението лица.
Закупуване на оборудване и обзавеждане.

4 811 138

355 911
119 694
119 694

Мярка 3.1.3. Стимулиране на самостоятелна
заетост, трудовата мобилност,
предприемачество и създаване на нови
предприятия
Насърчаване на мобилността на служителите в
"Пътинженерингстрой - Т" ЕАД

236 217

216 688

"Пътинженерингст
рой - Т" ЕАД

ОПРЧР

Осигуряване мобилността на 242 лица, чрез
транспорт до работното им място.

Насърчаване на териториалната мобилност на
работната сила в ET „Агротон-М-Мелиха Исмаил”

19 529

ET „Агротон-ММелиха Исмаил”

ОПРЧР

Осигуряване транспортната обезпеченост
на 12 лица до работното им място.
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38

39

40
41

42

Специфична цел 3.2. Повишаване качеството на
човешките ресурси и постигане на съответствие с
изискванията на пазара на труда
Мярка 3.2.1. Повишаване професионалните
умения и квалификацията на работната сила
Схема „Подкрепа за заетост”

603 163

Специфична цел 3.4. Подобряване на
административните услуги, компетентна и
отговорна администрация
Мярка 3.4.1. Подобряване на достъпа и
качеството на административните услуги
Изграждане и функциониране на областен
информационен център в град Търговище

552 377

Закупуване на хардуер за общинска администрация
- гр. Търговище
Закупуване климатици за общинска администрация
- Тяло Б - гр. Търговище
Специфична цел 3.5. Осигуряване на качествено
образование в обновена среда
Мярка 3.5.1. Подобряване достъпа до
предучилищно и училищно образование
„Дъга от детски светове” – студия по интереси –

603 163
Агенция по
заетостта

ОПРЧР

През 2015 г. са приети 63 заявки от
работодатели за 206 работни места; 53 броя
сключени договори - сключени 10 договора
за 6-месечната заетост с 21 наети лица и 43
договора за 4-месечна заетост с 50 наети
лица на работодатели от реален сектор и 60
лица с работодател Областна
администрация.

528 185

Община
Търговище

ОПТП

9 492

Община
Търговище
Община
Търговище

Общински
бюджет
Общински
бюджет

Повишаване степента на информираност на
обществото, бизнеса и неправителствения
сектор за ролята на подкрепата на ЕС и
целите на политиката на сближаването.
Подобрена МТБ за предоставяне на
административни услуги
Подобрена МТБ за предоставяне на
административни услуги

ЦДГ № 7

Център за

Въвеждане и развиване на разнообразни

603 163

552 377

14 700

905 480
579 084
14 999
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творчески работилници за културна идентичност

„Снежанка” гр.
Търговище

43

„Включващо обучение”

69 900

МОН - ЦДГ № 11
гр. Търговище и ІІІ
ОУ ”П. Р.
Славейков” гр.
Търговище

44

„Активна, атрактивна и интерактивна Европейска ематематика”

371 607

45

„Образователен калейдоскоп”

14 278

46

„Сътрудничество за иновации и обмен на добри
практики“

108 300

І СОУ “Свети
Седмочисленици"
гр. Търговище
ПГИЧЕ
”Митрополит
Андрей” гр.
Търговище
Професионална
техническа
гимназия
”Цар Симеон
Велики” гр.
Търговище

47

Мярка 3.5.2. Обновяване на материалната и
техническа база на образователните
институции
Актуализиране на образователния процес в
Професионална техническа гимназия „Цар Симеон

образователна
интеграция на
децата и
учениците от
етническите
малцинства
към МОН
ОПРЧР

Програма
„Еразъм +”

форми на интеркултурно образование,
насочено към запазване и развитие на
културната идентичност на етническите
малцинства при децата.

Целева група на проекта са децата от 3 до 7
г., застрашени от обучителни трудности.
Целта е да се осигури подкрепяща среда за
равен достъп до образование и за отваряне
на образователната система с оглед
осъществяването на включващо обучение.
Развитие на интерактивното образование

Програма
„Еразъм +”

Целта на проекта е повишаване
квалификацията на педагогическите
специалисти.

Програма
„Еразъм +”

Разработване на различни системи и
доразвиване техническите параметри на
електромобил Renault Zoe, произведен през
ноември 2014 г., обогатяване и практическо
използване на английски език в работна
среда, запознаване с особеностите на
учебните системи на различните държави,
формиране на общи европейски ценности.

ОПРЧР

Подобряване качеството на учебния процес
в направлението "Електроника, автоматика,

326 396
114 500

Професионална
техническа
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48

Велики”, град Търговище в сътрудничество с
работодател в сферата на ИКТ
Ремонт на ЦДГ с. Руец
6 500

49

IV ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище

50

ОУ Христо Ботев с. Вардун

36 291
15 339
51

II ОУ Н.Й.Вапцаров - гр. Търговище

52

ЦДГ- 8 Слънце гр. Търговище

53

ЦДГ- 6 Пролет гр. Търговище

5 616
11 743
2 074
54

ОДЗ Пчелица гр. Търговище

55

ЦДГ-2 Осми март гр. Търговище

56

ОУ "Г.С. Раковски" с. Голямо ниво

9 134
36 709
2 800
57

Ремонт сграда Детска млечна кухня - гр. Търговище

58

Ремонт покрив ДЯ 5 гр. Търговище

59

Закупуване на компютърно и техническо
оборудване за училища и детски градини
Специфична цел 3.6. Подобряване достъпа до
устойчиви и качествени здравни услуги
Мярка 3.6.2. Повишаване качеството и
подобряване достъпа до здравни услуги
Подкрепа за по-добро здраве и образование

5 200
6 580

60

73 910
73 192

гимназия „Цар
Симеон Велики”
Община
Търговище
Община
Търговище
Община
Търговище
Община
Търговище
Община
Търговище
Община
Търговище
Община
Търговище
Община
Търговище
Община
Търговище
Община
Търговище
Община
Търговище
Община
Търговище

Общински
бюджет
Общински
бюджет
Общински
бюджет
Общински
бюджет
Общински
бюджет
Общински
бюджет
Общински
бюджет
Общински
бюджет
Общински
бюджет
Общински
бюджет
Републикански
бюджет
Общински
бюджет

комуникационна и компютърна техника"
чрез изграждане на "образователен парк".
Подобрено състояние на сградния фонд на
образователни заведения
Подобрено състояние на сградния фонд на
образователни заведения
Подобрено състояние на сградния фонд на
образователни заведения
Подобрено състояние на сградния фонд на
образователни заведения
Подобрено състояние на сградния фонд на
образователни заведения
Подобрено състояние на сградния фонд на
образователни заведения
Подобрено състояние на сградния фонд на
образователни заведения
Подобрено състояние на сградния фонд на
образователни заведения
Подобрено състояние на сградния фонд на
образователни заведения
Подобрено състояние на сградния фонд на
образователни заведения
Подобрено състояние на сградния фонд на
образователни заведения
Подобрено състояние на МТБ на
образователни заведения

Фондация
„Тръст за

Чрез проекта са подкрепени бременни жени
и майки с малки деца, които нямат здравни

73 192
73 192

Клуб на НСО Търговище
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социална
алтернатива“

Специфична цел 3.7. Разширяване обхвата и
вида на социалните услуги
Мярка 3.7.1. Изграждане и обновяване на обекти
на социалната инфраструктура
Създаване на интегрирани услуги за деца и
семейства

1 653 191

721 210

62

Мярка 3.7.2. Подобряване качеството и достъпа
до социални услуги в общността
Не в дома, а у дома

63

Комплекс за нови алтернативи

61

осигуровки и техните семейства. Проектът
се реализира в град Търговище и селата:
Голямо Ново, Давидово и Подгорица.

931 981
Община
Търговище

ОПРР

Строително-ремонтни работи, оборудване
и обзавеждане на сграда и предоставяне на
следните услуги за деца и техните
родители – формиране и развитие на
родителски умения, ранна интервенция на
уврежданията, семейно консултиране и
подкрепа, здравна консултация за деца,
мониторинг на готовността за обучение,
индивидуална педагогическа подкрепа на
деца с увреждания, допълнителна
подготовка и равен старт в училище

333 795

Община
Търговище

ОПРЧР

155 995

Община
Търговище

ОПРР

Предоставяне на качествена грижа за 24
деца и младежи с увреждания, ориентирана
към индивидуалните нужди на всяко дете и
гарантираща им живот в среда близка до
семейната
Предоставяне на интегрирани иновативни
здравно – социални услуги в КЗСУ:
алтернатива за трайна
деинституциализация на децата от 0 до 3
годишна възраст, настанени в ДМСГД
Търговище, подкрепа на семейството и
превенция на риска от изоставяне на деца.

931 981
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67

Закупуване на автомобил - пикап за ОМ "Социален
патронаж" - 2бр. - гр. Търговище
Социални услуги – в подкрепа на ромски жени и
деца за живот без насилие
Специфична цел 3.8. Развитие на културата,
спорта и младежките дейности
Мярка 3.8.1. Инвестиции, свързани с опазване
културното наследство, обновяване, ремонт и
оборудване на културни институции
Ремонт покрив и фасада археологически музей - гр.
Търговище
Художествена галерия „Никола Маринов“

68

Закупуване климатици за ЦМДИ - гр. Търговище

8 200

Мярка 3.8.2. Развитие на художествена
самодейност и на културни събития

5 600

69

Развитие на капацитета на обучителните центрове
на регионалните библиотеки

3 600

РБ „Петър Стъпов"

70

Българските библиотеки – съвременни центрове за
четене и информация

2 000

РБ „Петър Стъпов"

Мярка 3.8.3. Ремонт, модернизация и изграждане
на спортна инфраструктура

196 275

Рехабилитация на детски площадки в гр.
Търговище

196 275

Мярка 3.8.4. Насърчаване дейността на
спортните и младежки клубове

417 550

64
65

66

71

11 800
219 620

Община
Търговище
Асоциация Ная Търговище

Общински
бюджет
Програма
„Дафне III”

Подобрен достъп до социални услуги

Община
Търговище
Община
Търговище
Община
Търговище

Републикански
бюджет
Общински
бюджет
Републикански
бюджет

Фондация
„Глобални
библиотеки”
Министерство
на културата

Повишаване потенциала на РБ „Петър
Стъпов“ за работа като образователен и
информационен център
Повишаване потенциала на РБ „Петър
Стъпов“ за работа като образователен и
информационен център

Общински
бюджет

Рехабилитирани детски площадки,
осигурена безопасна и сигурна среда за
игра на децата

Подобряване на подкрепата за жертви на
домашно насилие от ромски произход

667 824
48 399

31 999
8 200

Община
Търговище

Подобрена културна инфраструктуа
Подобрена културна инфраструктуа
Подобрена културна инфраструктуа
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72

Проект „МИКЦ – Търговище – в подкрепа на
младите хора”

36 000

МИКЦ –
Търговище

73

Координационен механизъм за превенция на
трафика на жени и деца

119 600

Асоциация Ная Търговище

74

Достойнство - живот без насилие

116 560

Асоциация Ная Търговище

75

Включване на медицински работници в превенция
на насилието над деца

145 390

Асоциация Ная Търговище

ВСИЧКО ЗА 2015 Г.

Министерство
на младежта и
спорта
ЕК, Програма
„Предотвратяв
ане и борба
срещу
престъпността”
Финансовия
механизъм на
Европейското
икономическо
пространство
Фондация ОУК
Швейцария

Насърчаване на младежки дейности и
инициативи в община Търговище
Създаване на модел за ефективно
използване на интегриран подход в
работата на институциите и НПО за
прилагане на хоризонталните методи и
инструменти, необходими за превенция и
противодействие на трафика
Разширяване на предоставяните основни
услуги за подобряване на благосъстоянието
на представители на целевите групи

Основната цел на проекта е превенция на
насилието и злоупотребата с деца,
включително и сексуалното насилие, чрез
интегриран подход за работа със
семейството и неформалната мрежа за
подкрепа на децата и с участието на децата

33 039 916
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Отчетната 2015 е втората година на действие на Общинския план за развитие на
община Търговище за периода 2014-2020 г., през която са реализирани 75 проекта и
дейности на обща стойност 33 039 916 лева. 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.
През 2015 г. Общинският план за развитие на община Търговище за 2014-2020 г.
отбелязва много добър напредък в изпълнението на заложените цели и приоритети, въпреки
че финансирането на голяма част от проектите е от бюджетите на оперативните програми за
периода 2007-2013 г., от Републиканския и Общинския бюджет. Част от проектите все още са
в процес на реализация и реалния ефект от тях върху изпълнението на ОПР може да бъде
измерен през 2016 и 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.
Данните в таблицата, които илюстрират напредъка по приоритети и специфични цели
могат да бъдат обобщени по следния начин:
1. Най-съществен напредък е постигнат в изпълнението на Приоритет 1 –
„Модерна транспортна и техническа инфраструктура, подобряване на жизнена среда и
опазване на природното богатство” - реализирани са 31 проекта за 27 480 220 лева или
41% от изпълняваните проекти и дейности през 2015 г. и 83,2% от вложените средства.
Този приоритет обхваща проекти, насочени най-вече към обновяване и доизграждане
на техническата инфраструктура, подобряваща жизнената среда и към трайно подобряване на
екологичното състояние на общината. Тук са включени инициативите на Община Търговище
за паспортизация на общински сгради и изготвяне на инвестиционни проекти за обновяване
на общински инфраструктурни обекти. По-големите проекти, изпълнени в рамките на този
приоритет са: Рехабилитация на ВИК мрежите на град Търговище на обща стойност над 18
млн. лева; Обновяване и благоустройство на централна градска част на град Търговище и
допълнителни обекти в парк "Юкя" и квартали на града за 4,6 милиона лева; Рехабилитация
на 15 км общинската пътна мрежа за 731 000 лева; Обновяване и благоустройство на 23
улици, 2 общински паркинги и 3 междублокови пространства в град Търговище за над 2 млн.
лева. За изпълнението на приоритета са допринесли и инвестициите в Изграждане на
площадка за събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци за 731 000 лева.
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2. На второ място се нарежда Приоритет 3 - „Подобряване качеството на живот и
достъпа до административни, здравни, образователни, социални и културни услуги” реализирани 41 проекта на обща стойност 4 811 138 лева или 55% от всички проекти и
дейности и 14,6% от вложените финансови средства.
Най-много инвестиции от този приоритет - 1 653 191 лева са направени за подобряване
достъпа, разширяване обхвата и вида на предоставяните социални услуги.
За напредъка по приоритета допринасят и проектите в сферата на образованието на
обща стойност - 905 480 лева, като 326 396 лева от тях са за подобряване на МТБ в училища и
детски градини, а останалите са за така наречените „меки мерки”.
За подобряване достъпа до заетост и създаване на нови работни места през 2015 г. по
проекти на частни фирми и Агенциа по заетостта са усвоени близо 960 000 лева.
В този приоритет са включени и проектите за ремонт на културни институции,
развитие на спорта и младежките дейности.
3. На трето място през 2015 г. остава Приоритет 2 „Конкурентоспособна
икономика и модерно селско стопанство, привличане на инвестиции и ефективно
използване на ресурсите”, в изпълнение на който са реализирани само 3 проекта за 748
558 лева, финансирни предимно от ОПРКБИ.
Вторият приоритет на ОПР включва проекти на частни фирми, насочени преди всичко
към технологично обновяване, модернизация на производството и иновации. За изпълнението
на този приоритет допринасят и всички частни инвестиции в местната икономика,
реализирани през 2015 г. със собствени средства на предприемачите или банкови заеми, но за
тях няма официални данни и информация и трудно могат да бъдат измерени точно.
По информация на Държавен фонд „Земеделие“ през отчетната 2015 г. за финансиране
по мерките на ПРСР 2014-2020 г. са подадени общо 76 проекта, които са в процес на оценка и
ще бъдат реализирани през 2016 г. Очаква се изпълнението на тези проекти да увеличи в
голяма степен изпълнението на Приоритет 2 през следващите отчетни години.
Сравнителен анализ на изпълнените проекти и дейности по приоритети през 2015
г. със заложеното в актуализираната Програмата за реализация на ОПР 2014-2020 г.
показва, че през отчетната година напредъкът в изпълнението на Приоритет 1 е 37,64%,
на Приоритет 2 - 1,31% и на Приоритет 3 - 10,67%.
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ІV. МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ
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.
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 разходиползи; 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
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изпълнението и изготвят предложения за корекции, предлагат изменения и допълнения, в
съответствие с настъпилите промени, изготвят ежегодни доклади за извършените наблюдения
и отчита напредъка в изпълнението на стратегическия документ пред Общинския съвет.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Във втората година на своето действие, Общинският план за развитие на община
Търговище за 2014-2020 г. отбелязва много добър напредък в изпълнението с реализирани 75
проекта и дейности на обща стойност 33 039 916 лева. За предходната 2014 г. в изпълнение на
ОПР са реализирани 73 проекта и дейности на обща стойност 17 963 094 лева. Това налага
изводът, че 2015 г. е по-успешна и допринася в по-голяма степен за техническото и най-вече
за финансовото изпълнение на ОПР. Броят на реализираните проекти е само с два повече, но
инвестираните в общинската територия финансови средства през 2015 г. са с 46% повече
спрямо 2014 г.
Сравнителен анализ на изпълнените проекти и дейности по приоритети през 2015 г. със
заложеното в актуализираната Програмата за реализация на ОПР 2014-2020 г. показва, че през
отчетната година напредъкът в изпълнението на Приоритет 1 е 37,64%, на Приоритет 2 1,31% и на Приоритет 3 - 10,67%.
Най-успешен за 2015 г. е Приоритет 1 – „Модерна транспортна и техническа
инфраструктура, подобряване на жизнена среда и опазване на природното богатство” реализирани са 31 проекта за 27 480 220 лева или 41% от изпълняваните проекти и дейности
през 2015 г. и 83,2% от вложените средства. На второ място се нарежда Приоритет 3 „Подобряване качеството на живот и достъпа до административни, здравни, образователни,
социални и културни услуги” - реализирани 41 проекта на обща стойност 4 811 138 лева или
55% от всички проекти и дейности и 14,6% от вложените финансови средства. Най-слабо е
изпълнението на Приоритет 2 „Конкурентоспособна икономика и модерно селско стопанство,
привличане на инвестиции и ефективно използване на ресурсите” - само 3 проекта за 748 558
лева. Това налага извода, че през следващите години до края на програмния период трябва да
се активизират частния бизнес и земеделски производители, а общинската администрация да
увеличи усилията си за привличане на инвеститори и стимулиране на предприемачеството.
В резултат на напредъка в изпълнението на ОПР 2014-2020 на 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
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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 с 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 2014-2020 г.
Очаква се 2016 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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