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Д-р Дарин Димитров,
кмет на Търговище:

Градът ни
става по-зелен
и по-умен
с три обновени
парка и над
80 смарткамери

� Интервю на II-III стр.

3,6% е безработицата,3,6% е безработицата,3,6% е безработицата,3,6% е безработицата,3,6% е безработицата,3,6% е безработицата,3,6% е безработицата,
ВАНЬО СТОИЛОВ

3,6% безработица бе отче-
тена в Търговище през март,
като средната за страната е
4,7%.
Записаните на местната

трудова борса са 923-ма. В
града казват, че само тези,
които не искат, не могат да
си намерят работа.
Пpeз мapт 79% от

зaпoчнaлитe paбoтa ca
ycтpoeни в peaлнaтa икономи-
ка. Дpyги 90 бeзpaбoтни oт
pиcкoвитe гpyпи ca били
нaзнaчeни нa cyбcидиpaни
paбoтни мecтa - 14 пo
пpoгpaми зa зaeтocт и 76 пo
cxeми нa Oпepaтивнa
пpoгpaмa “Paзвитиe нa
чoвeшкитe pecypcи”.
Cxeмaтa “Зaeтocт зa тeб” по

оперативната програма
cтapтиpa пpeз юли 2020 г.
кaтo aнтикpизиcнa мяpка. До-
сега тя е ocигypилa зaeтocт
нa oбщo 1213 лицa в област-
та, кaтo само пpeз мapт ca
cключeни тpyдoви дoгoвopи c
нoви 83 бeзpaбoтни.
Пpoдължaвa

пpeдocтaвянeтo нa cpeдcтвa
пo дoбpe пoзнaтaтa вeчe
aнтикpизиcнa мяpкa 60/40.
Taкa зa мeceц мapт пo тaзи
пpoцeдypa ca oдoбpeни
зaявлeниятa нa 30
paбoтoдaтeли зa зaпaзвaнe
зaeтocттa нa 567 paбoтници и
cлyжитeли.
Haй-тъpceнитe oт бизнeca

пpoфecии пpeз мeceцa ca
пepcoнaл, зaeт c ycлyги зa
нaceлeниeтo, работници в
тъpгoвиятa и oxpaнaтa, както
и пpoдaвaчи.

3/4 от намерилите
препитание ca в
peaлнaтa икономика

Новият почетен
гражданин е
треньор по борба
Със званието “По-

четен гражданин на
Търговище” бе удо-
стоен треньорът по
борба и заслужил
майстор на спорта
Иван Ангелов Ива-
нов, който е на 92 го-
дини.
Той получава висо-

кото отличие, което ще му бъде връчено
на 14 май, Деня на Търговище, заради
приноса си за развитието на спорта в об-
щината, както и за изключителните му
заслуги за постигнатите от негови състе-
затели високи резултати в борбата.
Иванов е треньор на първия за града

олимпийски медалист Саид Мустафов,
който завоюва бронзов медал на Летни-
те олимпийски игри в Токио през 1964 г.
в категория до 97 килограма.Средната годишна работна заплата през 2020 г. в област Тър-

говище е била 13 498 лева.
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Търговище ставаТърговище ставаТърговище ставаТърговище ставаТърговище ставаТърговище ставаТърговище става� Един от основните ни проблеми
е с външните изпълнители - заради
високите цени проекти, за които
държавата ни даваше 2 млн. лева,
сега правим преоценка за 3,5 млн.
� Имаме ниска безработица - 3,6%
към март. Безработни са тези, които
не искат да работят, а общинските
ни предприятия са за пример

власт има разнобой.

В момента навсякъде
ни проверяват

- за язовири, за кладенци, за
езерото, за чистота на въздуха, за
сметища, за обществени поръчки -
Сметнапалата,КПКОНПИ.Непре-
къснато ни проверяват, вместо да
ни дават възможност да работим,
данидаватевропроекти,задапра-
вим града си по-хубав. А проверки-
те са такива, че ние непрекъснато
имамеединекипвобщината,който
сезанимавасотговорнаисканията
на проверяващите. И това не е са-
мо в Търговище.
- В Стара Загора проверяват

покупката на автобуси по евро-
програма - там фирмата е об-
щинска. Но в Търговище град-
ският транспорт не е общинско
предприятие?
- При нас градският транспорт е

частен.Ниесмедостатъчномалък,
ноидостатъчноголямград, такаче
с маршрутки решаваме проблема.
Нопакимамеобщественапоръч-

ка за микробусите и даже сега
имахмепроблем -можешеда спре
градският транспорт, защото гори-
вата се вдигнаха, а обществената
поръчка не позволяваше да се
вдигне цената на превоза. Но вече
има законова възможност да се
реагираидаседадеповеченапре-
возвачите.
- Но билетът от 1 стотинка, за

който “24 часа” писа, остава. Та-
зиценапрозвучакато атракция.
- Все още съществува, по линия-

та се пътува от кв. “Запад 3” до
гробищния парк само в почивните
дни.Иможебизарадитазиценаот
1 стотинка ни проверяваха всички
институции. Атракция, но тя ни ко-
стваше много нерви, защото мина
през8-месечнапроверка.Инакрая
излезе, че няма проблем.
- А къде са основните пробле-

мипредработатанаобщинската
администрация?
- Единотосновнитепроблемиес

работата на външните изпълните-
ли, на строителите. Цената на
строителните материали се вдигна
многократно.Еднипроекти,закои-
то държавата ни даваше 2млн. ле-
ва, вече им правим преоценка за
3,5млн.Желязотосевдигнамного,
а и го няма.

И заради това сами
си правим новата
клетка на сметището

до село Пайдушко. Там се слагат
специалнимембрани.Ценатаимот
2,90 стана 6,80 лева на брой. Раз-
бирателикаквицениимаиколкосе
увеличи всичко?
А една вече спечелена обще-

ственапоръчканенидававъзмож-
ност да договорим новите цени на
тезиматериалисъсстроителя,кой-
то реално не е виновен за това. И
вместо управляващите да промен-
ят Закона за обществените поръч-
ки,задаиматвъзможносткметове-
те да работят, те се занимават с
проверки.
Ще кажа, че в тази ситуация не-

щата в държавата вървят благода-
рение на общините. Защото ние и
обслужваме гражданите. Реално
административното обслужване
навсичкиминавапрезобщинската
администрация. Да, те си плащат
тук данъците, но това са строител-
ни разрешения, промени на ус-
тройствени планове, инвеститори
идват. Това е другата задача на
общината-дасесправятакабързо,
чедапомаганахората,наинвести-
торите, а не да пречи и да ги бави.
- Заплашени ли са проекти,

които вече сте започнали?
- За съжаление, е заплашеннай-

важниятнипроект-депотозаотпа-
дъци.И все пак успяхмепреди кри-
зата да приключим всички евро-
проекти, които бяхме започнали.

- Доволен ли сте от бюджета
наобщината за тази година, д-р
Димитров?
- За съжаление, той бе гласуван

едва в края на март. Три месеца
работихме с бюджета от минала-
та година и едва сега вече можем
да си позволим да инвестираме в
техника, да започнем ремонтите
на улиците, на междублоковите
пространства и на парковете.
Бюджетът ни всъщност не е до-

статъчновисок. Големитеобщини
са орязани откъм държавно фи-
нансиране, малките имат относи-
телно повече средства.
Но ние имаме едно решение -

тук имаме опит с общинските
предприятия. Аз много съм гово-
рилзатоваипредсдружениетона
общините. Предстои ни среща в
курортаАлбенана20майскмето-
вете от Североизточния регион и
тампакщесподеляипопуляризи-
рам нашия опит с общинските
предприятия, който е много ва-
жен.
Когато спечелих първите кмет-

ски избори, се

наложи да направим
общинско предприятие
от акционерното
дружество БКС

(Благоустройство и комунално
стопанство), защото стана така,
че чужди хора искаха да возят
битовия отпадък на Търговище.
Това щеше да оскъпи почиства-
нето на града и да се намали кон-
тролът, понежетрудносеконтро-
лират големите фирми, които
искаха да навлязат на пазара.
Ниеимахмефирма, коятосира-

ботеше с битовия отпадък, и за-
това я преобразувахме в общин-
ско предприятие. И сега общин-
ското предприятие БКС ни за-
пълва дупките по улиците, извоз-
ва битовия боклук, извършва
частични ремонти по тротоарите
и таканипомага.Внего хората са
назначени към общината.
- Колко и какви са общински-

те предпиятия в града ви?
- Освен БКС това са “Флора”,

което се грижида озеленяването
ипарковете, “Социалнииохрани-
телни дейности” - то осигурява
охраната на детски ясли и гради-
ни и на други общински обекти и
така не плащаме на външни фир-
ми, както и “Детско и ученическо
хранене”, с което храним всички
деца на Търговище.

Тези предприятия
ги съхранихме и
преобразувахме, така
им дадохме живот

и се оказа, че това е много по-
изгодно. Лесно се работи с тях, за-
щото директорите са на подчине-
ниенакметаинаобщинскиясъвет.
И други общини започнаха да

правят така, нашият опит излезе
многопоказателен.Сегадазвънна
надиректоранаБКС,чеимаразпи-
лянконтейнер, наминутатасереа-
гира.
- Колко души работят в тези

предприятия?
-Около300човека.Еднаотзада-

чите им е да реагират на всяко
оплакванена гражданите.Атесаи
за ранено животно в някоя част на
града, и за счупен пътен знак - за
всичко. Искат да си говорим за ра-
бота, за язовири, за здравеопазва-

не - какво ли не. Просто задачите
на кмета са разнопосочни: от пъл-
ненето на езерото в градския парк
до чистота на въздуха и до музика-
та, която се изпълнява в ресторан-
тите, защотоезадължениенакме-
тадапроверявадалитамсеспазва
Законът за авторските права. Така
че кметът отговоря за всичко, а
правата му не са много.
- Действително кметовете на

общини са сред най-натоваре-
ните. Знаете, че навръх Велик-
ден кметът на Нова Загора Ни-
колай Грозев почина внезапно
от инфаркт, по-рано същата съ-
дба сполетя и кмета на Мъглиж
Господин Господинов. Вие като
лекар как мислите?
- Познавах Николай Грозев, бе-

ше много отговорен човек, много
добре работеше. Но стресът наи-
стина е огромен. Особено когато
между местната и държавната

“Нека жителите на Търговище да бъдат
по-усмихнати. Защото в момента живеем в
един абсурд. Не знаем във филм ли сме,
или в театър - толкова е абсурдно всичко,
което става в България. Но нека всички си
изкарат добре празниците и да гледат с
усмивка. В края на краищата много от не-
щата не зависят от нас. Но когато дойдат
избори, нека мислим - защото абсурдите
идват след грешен избор.”

И тази година
Драматичният
театър в Търго-
вище ще прие-
ме фестивала
за спектакли за
деца “Вълшеб-
ната завеса”,
който през май
се провежда за
21-и път.

Три сцени на фестивала
за детски спектакли
“Вълшебната завеса”
Търговище ще бъде домакин на 21-ия международен фе-

стивал на спектакли за деца “Вълшебната завеса”. Той ще
се проведе от 9 до 13 май на 3 сцени, на които ще бъдат
представени 15 спектакъла.
В конкурсната програма ще участват трупи от Благоев-

град, Варна, Видин, Добрич, Ловеч, Сливен, Смолян, Ямбол
и Търговище. Те ще бъдат оценявани от международно жури
от театроведи и драматурзи с председател Богдана Костур-
кова.
Част от фестивалните представления ще се играят като из-

несени в съседни общини, което разширява територията на
събитието.
Още в първия ден кукленият театър от Търговище ще

представи “Фабрика за еднорози” - мюзикъл за мечтите, с
автор Ева Кьосевска.
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по-зелен и по-умен градпо-зелен и по-умен градпо-зелен и по-умен градпо-зелен и по-умен градпо-зелен и по-умен градпо-зелен и по-умен градпо-зелен и по-умен град
Зная за кметове, които по ОП

“Региони в растеж” направиха об-
щественипоръчки заразличнире-
монти и се оказа, че спечелилите
се отказват -

не могат да изпълнят
това строителство на
договорената цена
Принас имаединдомза социал-

нослабис19малкижилища,който
остава, но той не е започван. Фи-
нансирането му от държавата е 1
млн.лева,нокойвечещегонапра-
визатолкова?Никой!Трябвадасе
промени законът, за даможемние
дадофинансираме,можеидържа-
вата, но досега не съм чул тя да е
направила такова нещо.
- А стигат ли ви парите за из-

дръжката на децата от детските
градини? След като правител-
ството ги направи безплатни и
премахна таксите, се наложи на
някои общинида ги дофинанси-
рат от бюджета си?
-Засегауспявамедасеоправим,

носменаграницата.Когатостанах
кмет, посещението в детските гра-
дини също беше безплатно, но до
априлтази годинародителитепла-
щаха единствено за храната. За
децатавIиIIгрупатакситебяхапод
2лв.наден,азатезивIIIиIV-около
1 лв.

В детските градини
трябва да има една
такса, както е
при личния лекар

Дори да е символично, но трябва
да има някакво заплащане. Такова
нещокатобезплатенобядняма,та-
ка не може да се оказва и контрол.
- И в първия, и в сегашния си

втори мандат поставяте акцент
върху това Търговище да бъде
зелен град?
- Той си е зелен град. На терито-

риятамузеленитеплощииместата
за отдих са 1063 дка. Целта ни е да
стававсепо-зелен.Изграждамено-
випаркове,възстановихменапълно
стария “Борово око”. Езерото там
бешепочтипразно,сегаесводаис
риба.Подновихмепарк“Роденкът”,
направихме шадравани, детски
площадкиитамвечеепълносхора.
Сега правим парк “Юкя”. Пробле-
мътевподдръжкатанатезипарко-
ве.
Ние сме в зона, в която даже не

се проверява чистотата на възду-
ха.Ноощевпървиямимандатсло-
жихме две станции, които мерят.
Имаме заводите на “Шишеджам” -
в тях работят над 3500 човека, за-
това поставихме едната станция в
кв. “Въбел”, където са тези заводи.
Вобщилиниизапрашеносттатаме
в нормата.
Искаме да правиминдустриална

зона, искаме да дойдат инвестито-
ри - е, неможехемпромишленост,
хем всичко да е чисто, нали?
- Тази зона проект на бъдеще-

то ли е?
-Да,тящесепростираотзаводи-

те “Шише джам” на запад, покрай
жп линията за Варна до някогаш-
ниязавод“Енергия”наизток.Така-
ва зона ни е необходима, защото
Търговищеимадобреразвитаико-
номика. И ниска безработица -
3,6% по официални данни към
март.Безработниса тези, коитоне
искат да работят. Два месеца в об-
щинататърсихмедвамамъже,кои-
то да поддържат общинските язо-
вири като общи работници.
- Работите и подруг интересен

проект - “Умен град”.
- Започнахме този проект преди

няколко години, когато подписах-
ме договор за слагане на смартка-
мери на най-важните кръстовища.
Товасакамери,коиторазпознават
номерата на колите. Вече имаме 4
или5 кръстовищас такива камери.
По всяко време, ако мине автомо-

бил, който е търсен, може да бъде
засечен и проследен.
Иначе имаме камери на над 80

местаипродължавамедаинстали-
раме. Това е много важно за поли-
цията,аизанаскатообщина,зада
намираме нарушителите на обще-
ствения ред.
Уличното осветление също е

част от умния град.

Подменихме 3000
осветителни тела

в града и кварталите “Въбел” и
“Бряг”. Те светят сразличнаинтен-
зивност в денонощието. Включват
се, когато намалее осветеността.
Проектът е поНорвежкияфинан-

сов механизъм за 1,16 млн. лева,
изпълнен е докрай. За съжаление,
плащанията все още не идват от
управляващия орган. Този проект
ни спаси от високите сметки за ток.
При нас те също се вдигнаха, но с
околодва пъти.Не с 4-5 пъти, както
енадругиместа.Щекандидатства-
ме и за смяна на осветлението по
селата.
-МожебищеразчитатенаПла-

на за възстановяване и разви-
тие?
- Искаме да си направим между-

блоковите пространства. Планира-
ме и една нова улица от другата
страна на река Врана, където на-
времето бяха къщички, но сега има
блоковеихоратаискатдаизградим
улица.
Ще обновим спортните зали. Но

в момента не вървят
никакви европроекти
За плана за възстановяване и

развитиесеговорикакнякоиобщи-
нисазапочналидаработятвече,аз
не зная какво да работим, не зная

какво ще се изисква. Говорим за
зелена енергия, как ще направим
по-ефективни жилищата, но в мо-
мента всички кметове чакаме и не
намираме нищо ново.
- Магистрала “Хемус” дали ще

стигне скоро до Търговище?
-Хубавоедастигне,нотовазави-

си от други фактори. В момента по
нея се работи малко.
-Иматетежконаследствоотсо-

циализма-незавършенияхирур-
гически блок.
- Такъв огромен хирургически

блок не е нужен на региона. Виж-
дам градове като Добрич, където
същият проект е изпълнен, реално
половината от сградата е празна, а
и има скъпа поддръжка. Искаме да
продадем недовършената сграда
заедносъс земятаподнеяиновият
собственикдаяразрушиинанейно
мястодаправикаквотожелае.Има
кандидати, но проблемът е с оцен-
ката. Трудно е да се направи оцен-
катазаразрушаванетонасградата.
Заосновенремонтчакаибивша-

та Земеделска банка в центъра на
града.Занеянитрябвахаоколо1,8
млн. лева. Бяха ни обещани като
директно финансиране от прави-
телството и малко остана да полу-
чим парите, но не успяхме да ги
вземем.Сегавероятновечецената
е двойна.
Много е хубаво всяка община да

получава от централната власт по
една финансова инжекция на годи-
на за по една такава сграда. Тези
паринесераздаватнаобщините, а
на хората в тях. Искаме да напра-
вимбившатабанказалазаритуали
и галерия.
-Сегавипредстоиважносъби-

тие - традиционният панаир на
Търговище,койтощесепроведе

за 243-и път. Как се пази такава
традиция?
-Спостоянство.Две годинизара-

ди COVID-19 не бяхме правили па-
наир, но сега има голям интерес.
Дори някои изложители се сърдят,
че нямаместа за всички, но това са
възможностите. Разбирам ги - те
две години не са ходили никъде и
иматжеланиедапокажаттова,кое-
то правят.

Цялата улица до
Художествената
галерия ще бъде
с изложители,

а веселата част на панаира ще
бъде зад стадион “Димитър Бур-
ков”.Всякавечернаоткритатасце-
на в парка “Борово око” ще има
музикална програма.
-На26априлвградскиятеатър

пя примата Лили Иванова.
- Интересът беше голям, билети-

те свършиха, преди да ги пуснат,
самият аз не можах да се включа.
Но ще взема повод от това, за да
кажа,чеобщинатаподкрепяикул-
турата - финансира международ-
ния театрален фестивал за детски
спектакли “Вълшебната завеса”,
двата театъра, разкопките на кре-
посттаМисионис,коятонаричахме
Крумово кале.
Увеличавамеподкрепата си и за

спорта, тазигодинаотбюджетаот-
деляме 80 хил. лева за клубовете.
В крайнасметка това, което като

община можем да направим, е да
имаме добра културна програма с
добър панаир, да организираме
спортни турнири и първенства, фе-
стивали. Наскоро се проведе тур-
нир по спортно ориентиране, на
който идват гости от цяла Европа.
Съжалявам, чееднаот някогаш-

ните гордости на града - мотоци-
клетизъм на писта, тук вече не съ-
ществува. Пистата беше на воен-
ните и след промените мотоста-
дионът бе продаден.
- Неотдавна една от партиите

мандатоносителки обяви, чеще
внесат законопроект за проме-
ни в Закона за местната власт -
кметоветедаиматправосамона
два мандата.
- Аз самият съм втори мандат

кмет. В същото време съм и аку-
шер-гинеколог. Ще ви призная, че
вечер сънувам операционната. И
като човек, който обича професия-
та си и я практикува всяка неделя,
вероятно се очаква да кажа, че
подкрепям подобно предложение.
Хората трябва да знаят, че в адми-
нистрацията има много тънкости,
които се учат в процеса на работа.
Тези тънкости после ти помагат в
следващи мандати.

Деца играят в
новоизгражда-

щия се парк
“Юкя”.

с три обновени парка
и над 80 смарткамери

Мостът на
влюбените в

основно обно-
вения парк

“Борово око”
СНИМКИ: АВТОРЪТ
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и възрожденско кафене
за Деня на Търговище

ложение. Вечерният концерт от
19 ч ще бъде с участието на дъ-
щерята на Николина Чакърдъко-
ва - Мария, и Силвия Кацарова.
На официалния празник на

Търговище, 14 май, концерт от
20,30 ч ще изнесе Мария Илие-
ва. През седмицата ще гостуват
още Мария и Магдалена Фила-
тови, Керана и космонавтите,
Орлин Павлов. В програмата ще
се включат ансамбъл “Мизия” и
местни състави.
На 13 май ще бъде открита

Алеята на занаятите, ще има
обособено възрожденско кафе-
не. Посетителите ще се потопят
в атмосферата на минали исто-
рически периоди. Ще има и
дамски виенски салон. На 14
май гостува сдружение “Виа
Претория”. То ще представи
исторически възстановки и ре-
конструкции на античен пазар,
военен пункт, гладиаторски обу-
чения и други.
За участие в търговското изло-

жение са подали заявка 81 фир-
ми. Тяхната продукция ще бъде
подредена в изложбените зали и
пространството пред тях. В гале-
рията ще бъдат разположени 30
фирми, 7 от които са местни. Ще
има щандове с дамска и мъжка
конфекция, ръчно изработени би-
жута, здравословни храни и ви-
на. На откритите площи посети-
телите ще видят цветя, ръчно из-
работени сувенири, захарни из-
делия, биопродукти и други.
На веселия панаир зад стадион

“Димитър Бурков” се очакват
близо 100 фирми. Там ще бъдат
разположени много люлки, вър-
тележки, атракции за децата и
заведения на открито за възраст-
ните. Отново ще пътува и весе-
лото панаирно влакче, което ще
тръгва от пл. “Независимост” до
изложението.

Открай време петелът
е символ на панаира

в Търговище.

Търговище беше може би по-
следният областен град, който
доскоро нямаше свой ден в
празничния календар. От 2015
г. тук честват 14 май като Ден
на града. Изборът е свързан с
панаирната традиция - на тази
дата през 1880 г. княз Алексан-
дър Батенберг издава указ, кой-
то повелява всяка година в Ески
Джумая да се прави търг на 1
май стар стил ( по нов - 14 май)
и да продължава 8 дни.
За първи път старото името

на града Ески Джумая - Стар
пазар, се среща през 1573 г. в
данъчния регистър на Осман-
ската империя. Думата “пазар”
съвсем не е била случайна - ту-
кашният панаир навярно е най-
дълго просъществувало тържи-
ще у нас.
Казват, че началото му е ня-

къде в средата на XVIII век, ко-
гато в района започнали да ор-
ганизират кушии - надбягвания

с коне. Покрай собствениците
на коне и многобройните зрите-
ли се завъртели търговци на
храна, кафеджии, джамбази.
Кушиите престанали някъде
към 1840 г.
Ески Джумая става Търгови-

ще на 14 август 1934 г. Не тази
дата е избрана за официален

Ден на Търговище, а 14 май за-
ради панаира.
Церемонията тази година ще

започне с ритуал за издигане на
знамената на пл. “Свобода”. На-
чалото е в 11 часа, след което
от площада тръгва дефиле към
изложбените зали. В 11,45 ч ще
бъде открито и търговското из-
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ВАНЬО СТОИЛОВ

Силвия Кацарова и
Мария Чакърдъкова

откриват панаира
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