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на д-р Дарин Димитров,  

кмет на община Търговище 

избран с Решение на общинска избирателна комисия №294 от 04.11.2019 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 2019 – 2023 г. Тя съдържа основните цели, приоритети и 

дейности по отношение развитието на общината 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, както и резултатите от допитването до гражданите, 

проведено в рамките на предизборната кампания на д-р Дарин Димитров. Програмата е 

съобразена и 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, както и с 

възможностите на гражданите да участват в местното самоуправление, съгласно чл. 17 на 

ЗМСМА.  

Осигуряването на средствата за изпълнение на дейностите, заложени в програмата, е 

възможно чрез: общинските бюджетни средства; средствата от Европейските фондове чрез 

разработване и реализация на проекти; използване на възможностите за кредитиране; 

партньорство с държавната власт и други институции и организации. 

 Програмата за управление цели надграждане на постигнатото в управлението на 

общината през последните 4 години; запазване ускореното темпо на развитие; прозрачно и 

демократично управление, с участието на гражданите; внедряването на иновации в 

управлението на общината.  

Основни принципи: 

 Спазване на законовите разпоредби и упражняване на стриктен контрол при управлението 

на общинската собственост; 

 Ефективни действия и видими резултати; 

 Активен диалог с гражданите и бизнеса за развитието на общината; 

 Отговорно отношение и воля за решаване проблемите на населените места и на 

гражданите; 

 Прозрачност и диалогичност в управлението на общината; 

 Откритост и отчетност и при разходването на общинските средства. 

Основни цели: 

 Създаване на по-добри условия за живот, бизнес и инвестиции в община Търговище; 

Подготовка и качествена реализация на проекти в новия програмен период 2021-2027 на 

ЕС. 

 Реализиране на ефективни социална политика и дейности; 

 Осигуряване на подкрепяща среда, даваща възможности за развитие на младите хора в 

общината, на спортния, социалния и културния живот; 

 Внедряване на иновации;  

 Ефективно управление на общинската собственост, на ресурса и капацитета на общинските 

дружества; 

 Създаване на условия за активно участие на гражданите при изготвянето и реализацията на 

общинските политики. 

Приоритети: 
Приоритет 1. Модерни инфраструктура и градска среда; 

Приоритет 2. Икономика и бизнес; 

Приоритет 3. Търговище – зелен град; 

Приоритет 4. Грижа за гражданите; 

Приоритет 5. Интелигентен град; 

Приоритет 6. Грижа за малките населени места. 

 

Програмата е отворен документ, който може да бъде дописван в процеса на изпълнение.  

Всички заложени приоритети и дейности ще бъдат отчитани пред Общинския съвет и 

обществеността до 31 януари след изтичане на съответната година. 



Приоритет 1. Модерни инфраструктура и градска среда 

Специфични цели: 

 Модернизиране на пътната и уличната инфраструктура; 

 Сигурна и достъпна градска среда; 

 Обновяване на кварталите. 

Приоритет 2. Икономика и бизнес 

Специфични цели:  

 Утвърждаване на Търговище като силен икономически център; 

 Насърчаване на партньорството между професионалното образование, бизнеса и  

 науката; 

 Подкрепа за внедряването на иновации; 

  Ефективно управление на общинската собственост; 

Приоритет 3. Търговище – зелен град 

Специфични цели:  

 Осигуряване на чиста и зелена среда; 

 Повишаване на енергийната ефективност; 

 Подкрепа за екоинициативи. 

Приоритет 4. Грижа за гражданите 

Специфични цели: 

 Обновяване на образователната инфраструктура; 

 Подкрепа за младежки инициативи и внедряването на иновации в образованието; 

 Разширяване на предоставяните социални услуги; 

 Развитие на културата, спорта и туризма. 

Приоритет 5. Интелигентен град 

Специфични цели:  

 Усъвършенстване и модернизиране на административното обслужване чрез иновации; 

 Осигуряване на по-сигурна среда чрез внедряване на интелигентни технологии; 

 Създаване на условия за засилено участие на гражданите в управлението. 

Приоритет 6. Грижа за малките населени места 

Специфични цели: 

 Устойчиво развитие на малките населени места в общината; 

 Подобряване и модернизиране на транспортната, образователната, културната 

инфраструктура. 

 

 



 

Приоритет 1. МОДЕРНИ ИНФРАСТРУКТУРА И ГРАДСКА СРЕДА 

 

№ задача 
1. Развитие и модернизация, осигуряване на достъпна инфраструктура, създаваща условия 

за растеж и повишаване привлекателността на общината за инвестиции. 

2. Приемане на изготвения 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. 

3. Реконструкция, чрез разширяване, подмяна на габарити, възстановяване и изграждане на 

укрепителни и защитни съоръжения, пътна маркировка и знаково стопанство на ул. „Поп 

Сава Катрафилов“. 

4. Реализиране на проекти за изграждане и благоустрояване на междублокови и квартални 

пространства, изграждане и поддръжка на детски площадки и елементи на градската 

среда.  
5. Изграждане на система от велосипедни маршрути, свързващи основни градски зони, 

жилищни квартали и промишлени територии. Монтиране на велостоянки на ключови 

места в града. 

6. Изграждане и рехабилитация на входните артерии към град Търговище: от 

Околовръстния път по ул. „Цар Освободител“ и бул. „Никола Маринов“, в участъка от 

светофарите на автогарата до главен път ГП 1-4, гр. Търговище. 

7. Проектиране и поетапно изграждане, при наличие на финансов ресурс, на западната 

страна на бул. „Митрополит Андрей“. 

8. Продължаване рехабилитацията на тротоарната мрежа в Търговище. 

9. Организиране на процедура за разрушаване на недовършения хирургически блок и 

благоустрояване на терена, в който попада.  

10. 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. 

11. Изграждане на нови места за паркиране и благоустрояване на съществуващите 

обществени паркинги. 

12. Премахване на излезли от употреба превозни средства, паркирани на публични площи.  

13 Стартиране на процедура за промяна в статута на зоната за земеделски труд и отдих 

„Драката“, с цел асфалтиране и благоустрояване на района. 

 

Приоритет 2. ИКОНОМИКА И БИЗНЕС 

 

№ задача 

14. Сключване на меморандум за сътрудничество с „Национална компания 

индустриални зони“ ЕАД. Създаване на индустриална зона на общински терени в 

близост до с. Васил Левски, с цел формиране на силен икономически център в 

град Търговище. 

15. Развитие на техническата и инженерната инфраструктура, съобразена с 

екологичните стандарти, до терени в производствените зони. Обновяване на 

уличната мрежа, обслужваща бизнес зоните.  

16. Приемане на преференциални условия за развитие на иновативни компании, с 

екологично чисто и високотехнологично производство, с цел привличане на 

инвеститори.  

17. Подкрепа за създаването на партньорства между професионални и средни 

училища от града и бизнеса, с цел бъдещо обезпечаване на трудовия пазар с 

кадри.  

18. Организиране на гостувания на висши учебни заведения в града за представяне 

на възможностите за квалификация и професионално ориентиране на младите 

хора; осъществяване на взаимодействие при внедряване на иновации и 

технологична модернизация на предприятията. 

19. Подкрепа за инициативи и обучения в сферата на ИТ сектора, насочени към 

квалификацията и привличане на специалисти, съобразно нуждите на бизнеса.  



20. Провеждане на академии за програмиране за възрастни.  

21 Подкрепа за стартиращи предприятия, чрез създаване на условия за развитие на 

споделени работни пространства, предоставяне на преференциални условия за 

ползване на офис площи и други.  

22. Предоставяне на достъпна и надеждна информация за бизнеса чрез единен 

информационен портал. Подобряване на е-услугите за бизнеса. Дигитализиране 

на информацията за всички обекти общинска собственост и осигуряване на 

публичен достъп.  

23. Водене на активна политика за подпомагане на развитието на селското 

стопанство.  

24. Подпомагане на малкия и среден бизнес в процеса на разработване на проекти, 

реализация на бизнес идеи и иновативни подходи чрез финансиране по 

Оперативните програми.  

25. Разработване на нова концепция за провеждането на Традиционния пролетен 

панаир и привличането на нови участници. 

26. Ефективно използване на пустеещия общински земеделски фонд и сградите, 

общинска собственост. 

27. Целенасочен маркетинг на Търговище като привлекателно място за бизнес и 

инвестиции. 

 

Приоритет 3. ТЪРГОВИЩЕ – ЗЕЛЕН ГРАД 

 

№ задача 

28. Създаване на съвременна градоустройствена основа и постигане на ефективно и 

качествено развитие на елементите на инфраструктурата. 

29. 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. 

30. 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. 

31. Увеличаване броя на засадените нови фиданки. Подмяна на дървесните видове с 

такива, подходящи за градска среда. 

32. Изграждане на втора клетка на Регионалното депо за битови отпадъци в с. 

Пайдушко. 

33. Рекултивация на първата клетка на депото в Пайдушко.  

34. Ремонт и благоустрояване на парк „Юкя“, чрез обновяване на зоните за спорт и 

отдих. 

35. Ремонт и благоустрояване на парк „Роден кът“. 

36. Подмяна на уличното осветление с енергоспестяващо на територията на града и 

населените места в общината. 

37. Сключване на договор с фирма за поставяне на съдове за събиране на текстилни 

отпадъци и изделия.  

38. Надграждане на системата за мониторинг на въздуха.  

39. Въвеждане на преференции за паркиране на автомобили с електрически 

двигатели на общинските паркинги.  

40. Упражняване на строг контрол по опазване на чистотата, на строителната 

дейност, регистрацията на домашни любимци, безстопанствените животни. 

41. Провеждане на кампании за повишаване екологичната култура и мотивацията на 

гражданите за опазване чистотата в населените места. Провеждане на акции за 

залесяване и зацветяване. 

42. Продължаване дейностите по Националната програма за саниране на 

многофамилни жилищни сгради. 

43. Извършване на енергийни обследвания на обществените сгради, общинска 

собственост. 



44. Поетапно изпълнение на мерките за енергийна ефективност с фокус върху 

социалната инфраструктура. 

45. Разработване и реализация на проекти за инсталиране на системи, използващи 

възобновяеми енергийни източници в сгради – общинска собственост. 

46. Подмяна на съдовете за събиране на битови отпадъци. 

47. Закупуване на нова техника и машини за почистване на града и за сметосъбиране. 

48. Разширяване обхвата на системата за видеонаблюдение.  

 

Приоритет 4. ГРИЖА ЗА ГРАЖДАНИТЕ 

 

№ задача 

 Образование 

50. Развитие на дуалното обучение. Насърчаване на сътрудничеството между бизнеса 

и образователните институции чрез ученически практики и стажове. 

51. Разработване на механизъм за партньорство чрез поощряване на родителското и 

гражданското участие в системата на управление на образованието.  

52. Саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в образователната 

инфраструктура в общината. Подобряване на материално–техническата база  и 

облагородяване на дворните пространства. 

53. Ангажиране на свободното време на младите хора извън училищната среда. 

Популяризиране дейността на извънкласните дейности, съвместно с ЦПЛР-ОДК, 

ЦМДИ и частите школи. 

54. Подкрепа за квалификация и преквалификация на учители, директори и 

помощник – директори. Обучения за новите технологии и интерактивни методи 

на обучение. 

55. Създаване на среда за подкрепа и споделяне на иновации в образованието.  

56. Провеждане на детски академии за програмиране. 

57. Създаване на ясна система от критерии при номиниране и награждаване на 

изявени ученици, учители, учебни и детски заведения, дейци на културата по 

случай 24 май.  

58. Създаване на пакет от мерки за превенция на отпадането от училище; 

разработване на съвместни проекти и програми за превенция на отпадането и 

реинтеграцията между Община, НПО и училищно настоятелство. 

59. Организиране на ограмотителни, квалификационни и преквалификационни 

курсове за възрастни със съдействието на Бюрото по труда. 

60. Реализиране на дейности, кампании и обучения за превенция на агресията и 

различните зависимости, съвместно с Местната комисия за борба с 

противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и Общинския съвет по 

наркотични вещества, НПО.  

61. Създаване на условия за подкрепа и популяризиране на доброволчеството сред 

младите хора. Сътрудничество с Европейската доброволческа служба и 

Европейския корпус за солидарност.  

 Заетост и социални дейности 

62. Укрепване на сътрудничеството и координацията между държавните институции, 

местната власт, доставчиците на социални услуги и организациите, работещи с 

целевите групи за реализиране на ефективна социална политика в 

общината. 

63. Подкрепа за социално слабите и хората в неравностойно положение. 

Предоставяне на нови форми на социални услуги и подобряване достъпа до тях 

на рискови групи от населението. 

64. Стриктно спазване на държавните стандарти при определяне на получателите на 

социални услуги в общността. 

65. Разширяване обхвата на предоставяните социални услуги.  

66. Разширяване обхвата на услугата „Домашен социален патронаж“. 

67. Разширяване обхвата на услугата „Обществена трапезария“. 



68. Разширяване обхвата на проект „Патронажна грижа“ за предоставяне на 

интегрирани почасови услуги – личен асистент, домашен помощник, здравни 

грижи, психологическа подкрепа, социо-консултантски услуги, вкл. мобилни 

услуги с домашни посещения във всички населени места. 

69. Изпълнение на дейности по Механизъм за лична помощ, насочени към лица с 

увреждания, включително деца.  

70. Създаване на Център за възрастни хора с невъзможност за самообслужване по 

ОП „Региони в растеж“ в с. Съединение. 

71. Създаване на Център за лица с психични разстройства по ОП „Региони в растеж“ 

в с. Съединение.  

72. Реализация на проект „Сигурност в общността“. Изграждане на:  

1. Нов дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства; 

2. Ново преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст; 

3. Ново наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст; 

4. Ремонт на Дневен център за деца с увреждания с включване на услуги за 

ЦСРИ; 

5. Ремонт на Център за обществена подкрепа. 

73. Продължаване на обновяването на почивната база в гр. Балчик. 

74. Изграждане, оборудване и обзавеждане на социални жилища в града. 

75. Продължаване обновяването на клубовете на пенсионера.  

76. Поетапно обновяване на общинския жилищен фонд. 

 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

77. Развитие на интегрираните здравно-социални услуги, с фокус върху възрастни 

хора, хора с увреждания и хора след оперативна интервенция. 

78. Продължаване на програма „ин-витро“, обезпечена с бюджетни средства на 

Общината. 

79. Възможност за използване на общински жилища от млади лекари, с цел 

обезпечаване на здравеопазването със специалисти и задържането им в общината. 

80. Включване в национални кампании за превенция на здравето. 

 Култура и туризъм 

81. Обогатяване съдържанието на Културния календар на общината с нови форми. 

Оказване на подкрепа за провеждането на национални и международни културни 

събития на територията на общината. 

82. Подкрепа за творците и организациите в сферата на културата, чрез приемане на 

програма „Култура +“ за финансиране на проекти на конкурсен принцип.  

83. Модернизиране залите на Художествена галерия „Проф. Никола Маринов“ за 

многофункционално използване на изложбените площи. 

84. Дигитализация на фонда на Регионална библиотека „Петър Стъпов“ и други 

културни институти, с цел съхраняване на културно-историческото наследство на 

Търговище.   

84. Подкрепа на инициативи, насърчаващи четенето – осъществяване на литературни 

конкурси, литературни четения, писателски срещи и др. 

85. Възстановяване сградата на бившата Земеделска банка и адаптирането й в нов 

културен център. 

86. Възстановяване сградата на ОДК.  

87. Изготвяне на инвестиционни проекти за възстановяване на Свещарова, Захариева, 

Хаджи-Ангелова къщи. 

88. Подобряване сградния фонд на читалищата. 

89. Решение за кадрова обезпеченост и осъществяване на приемственост в Духовия 

оркестър и ПФА „Мизия“ към Община Търговище. Въвеждане на изисквания за 

динамичен артистичен живот и репертоар, подкрепени с приходи. 

90. Оказване на съдействие на културните институции в общината при 

кандидатстване по програми на Министерството на културата.  

91. Прехвърляне собствеността на древния град Мисионис от държавна в общинска.  

Осигуряване на инвестиции за проучване, възстановяване и реставрация на 

обекта. 



92. Развитие на възможности за културно-исторически, фестивален, винено-

кулинарен туризъм.  

93. Реорганизация на Съвета по туризъм с цел продължаване активната политика на 

Общината, в партньорство с бизнеса, в посока маркетинг и популяризиране на 

Мисионис и други исторически и природни забележителности. Обмен на 

практики в туристическия и културния сектор от сходни по мащаб общини, както 

и сред побратимените ни градове. 

94. Възстановяване, консервация и социализация на културните и военните 

паметници на територията на общината. 

95. Развитие на Коледния базар и въвеждане на поредица от коледни инициативи с 

културно-развлекателна функция, които да се превърнат в традиционни. 

96 Налагане на разпознаваема единна градска марка и популяризиране на 

Търговище като привлекателно място за туризъм, култура, забавления. 

 СПОРТ 

97. Активна комуникацията и взаимодействие между общинската администрация, 

спортните клубове и треньорите. 

98. Продължаване изграждането на многофункционални спортни площадки и фитнес 

на открито. 

99. Подобряване на спортната инфраструктура, чрез проектиране, ремонт и 

преоборудване на спортна зала „Д. Стефанов” за мултифункционални спортове. 

100. Изграждане на писта за авиомоделизъм. 

101. Официално ежегодно връчване на наградата „Спортист на годината в Община 

Търговище“. 

102. Подкрепа за инициативи, популяризиращи спорта и активния начин на живот. 

103. Оказване съдействие на спортните клубове за кандидатстване по програми на 

Министерство на младежта и спорта. 

104. Популяризиране работата на спортните клубове сред децата и младежите за 

привличането им към здравословен начин на живот. 

105. Прозрачно отдаване на общински спортни обекти на спортни клубове, с цел 

модернизация и свободен достъп до тях.  

106. Справедливо разпределение на средствата за стимулиране на спортните клубове 

на територията на общината.  

107. Оказване на логистична, организационна и друга подкрепа на клубовете при 

организацията на спортни събития на територията на общината.  

 

Приоритет 5. Интелигентен град 

 

№ задача 

108. Внедряване на интелигентни технологии в рамките на политиките за развитие на 

града. Използване на информационните и комуникационните технологии в 

подкрепа на демократичните процеси и прозрачността.  

109. Разширяване функциите на платформата за т.нар. „Умен град“ с възможности за: 

1. Мониторинг на движението в града, задръствания. 

2. Информация за заети и свободни паркоместа. 

3. Модул за пътно-транспортни произшествия и затваряния на улици.  

4. Мониторинг на уличното осветление, оценка на енергоспестяващите 

мерки при индивидуална и групова експлоатация.  

5. Разширяване системата от „умни камери“, които разчитат и записват 

регистрационните номера на превозните средства.  

110. Разширяване на точките за свободен достъп до безжичен интернет.  

111. Електронно управление и връзка с гражданите: 

1. Увеличаване броя на предлаганите на най-високо ниво на взаимодействие 

електронни услуги.  

2. Промотиране на електронните плащания и персоналната електронна 

идентификация, чрез която гражданите да използват услугите, които 

предоставя общината изцяло електронно. 



3. Провеждане на обществените поръчки по електронен пък чрез единна 

електронна платформа. 

4. Продължаване процеса по отваряне на данни 

5. Използване на споделените ресурси и скъсяване времето за обработка на 

документи. 

6. Тясно интегриране с изградените държавни системи за е-управление.  

7. По-засилено интегриране на принципа „еднократно“ въвеждане и 

„многократно“ използване на данни, чрез осигуряване на възможност за 

миграция на данните. 

8. Активно присъствие в социалните мрежи с цел достигане на важните за 

обществеността теми до повече хора. Пряка връзка между сигналите на 

гражданите и планираните ремонтни дейности и получаване на обратна 

връзка за дейността на Общината. 

9. Създаване на условия за засилено участие на гражданите в обществени 

обсъждания. 

112. 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. 

 

Приоритет 6. Грижа за малките населени места 

 

113. Изготвяне на програма за подобряване стандарта на живот и облагородяване на 

малките населени места в общината.  

114.  Подобряване на транспортната инфраструктура до и в населените места.   

115. Подобряване на елементите на градската среда – тротоари, стълби, градинска, 

паркова мебел, детски площадки, спирки.  

116. Изграждане на осветление и монтиране на енергоспестяващо такова.  

117. Подобряване на условията в детските градини и училищата чрез ремонти на 

дворните пространства и базите. 

118. Обновяване на зелените площи, обособяване на зони за отдих и игра. 

119. Поддържане на чистотата на територията на населените места.   

120. Осигуряване на достъп до качествени социални услуги.  

121. Подкрепа за самодейните състави и приобщаване на децата в творческите клубове.  

122. Поетапно изготвяне на цифрови модели на регулационните планове на населените 

места.  

123. Разширяване системата за виодеонаблюдение.  

 

 

 


