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I. УВОД 

 

Настоящият доклад представя резултатите от Последващата оценка на 

Общинския план за развитие (ОПР) на община Омуртаг 2005-2013 г. Изготвен е от 

„Фондация за прозрачни регламенти” (Изпълнител) в изпълнение на Договор с Община 

Омуртаг и в съответствие с нормативните разпоредби, регулиращи провеждането на 

регионална политика в Република България и изискването последващата оценка да се 

разработва от експерти, които са независими от органа на изпълнение на ОПР на община 

Омуртаг 2005-2013 г. – Кмета на Община Омуртаг и органа за наблюдение на 

изпълнението – Общински съвет – Омуртаг. 

 

1. Нормативно основание за извършване на последващата оценка 

Общинският план за развитие на община Омуртаг за периода 2005-2013 г. е бил 

основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при 

формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената 

територия за дадения период. Документът е очертавал средносрочната перспектива за 

икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината за период 

от девет години. Предмет на анализ и оценка са постигнатите резултати в процеса на 

изпълнение на стратегиите и плана за развитие с фокус ефективността и ефикасността на 

стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на 

регионално и местно развитие. В чл. 34, ал. 1 от Закона за регионалното развитие се 

регламентира извършването на последваща оценка не по-късно от една година след 

изтичането на периода на действие на стратегическите планове и в частност на 

Общинския план за развитие. Съгласно чл. 34, ал. 2 от същия нормативен акт 

последващата оценка включва:  

 оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;  

 оценка на общото въздействие;  

 оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

 изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и 

местно развитие.  

Последващата оценка предоставя информация за ефективността и ефикасността на 

провежданата политика, като съществена част от нея заемат индикаторите за оценка на 

изпълнението и мерките за мониторинг и контрол. Целта на тази оценка е да се прецени 

въздействието от изпълнението на общинския план и да се подобри процеса на планиране 

за следващия период, като се отчетат както постигнатия напредък, така и негативните 

ефекти. 

 

2. Цели и задачи на разработване на последващата оценка 

Последващата оценка на изпълнението на стратегическите документи представлява 

неразделна част от цикъла на стратегическо регионално планиране. Тя има за цел не само 

да констатира нивото на постигане на залегналите цели, приоритети и мерки в 
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стратегическия документ, но и да послужи като коректив на цялостния процес на развитие 

и управление на територията. Тази външна и независима оценка дава една добра основа за 

качествено планиране и последващо надграждане, както и препоръки за последващо 

актуализиране на ОПР на община Омуртаг за периода 2014-2020 г.  

Продуктът от реализацията на дейността ще подобри процеса на разработване на 

местни стратегически документи, които ще действат през следващия програмен период. 

Чрез заключителните оценки се прави рекапитулация на цялостната реализация на 

политиката/програмата, на получените резултати и осъществените въздействия. Те имат за 

цел да установят как са използвани обществените ресурси, каква е ефикасността на 

извършените интервенции, в каква степен са постигнати предвидените цели. Анализират 

се факторите за постигнатия успех или провал, устойчивостта на резултатите и 

въздействията на политиката/програмата. Правят се обобщени изводи, които могат да 

бъдат валидни и при реализацията на други сходни политики или програми.  

Оценката на въздействията е изключително сложен процес. Външните мониторинг 

и оценка се извършват от независими от Общинска администрация – Омуртаг експерти. 

По този начин се осигурява по-голяма степен на обективност, независимост, откритост и 

прозрачност за процеса на оценяване и неговите резултати.  

За постигането на целите на последващата оценка и с оглед нормативните 

разпоредби са изпълнени следните задачи: 

 Представяне на резултатите от наблюдението и мониторинга на ОПР 2005 – 

2013 г.;  

 Извършена оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на 

резултатите на ОПР на община Омуртаг 2005 – 2013 г.; 

 Извършена оценка на общото въздействие на ОПР на община Омуртаг 2005 – 

2013 г.; 

 Извършена оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси 

на ОПР на община Омуртаг 2005 – 2013 г.; 

 Представени изводи и препоръки относно провеждането на политиката за 

регионално и местно развитие. 

При изготвянето на последващата оценка Изпълнителят е взел предвид и 

съблюдавал изискванията на Закона за регионалното развитие и на Правилника за 

неговото прилагане и координирал разработването на последващата оценка с 

Възложителя (Община Омуртаг).  

Основните критерии, които са използвани при последващата оценка са критериите 

за приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, полезност, 

икономичност, въздействие и устойчивост. 

Провеждането на съгласувана политика за регионално и местно развитие ще бъде 

от изключително значение за управлението на регионалното развитие в бъдещите 

периоди. На тази база се предоставя възможност за извършване на сравнителен анализ и 

оценка за развитието на общината през отделните етапи на регионално развитие.  
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II. ФАЗИ, ПОДХОДИ И МЕТОДИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЦЕНКАТА 

 

Изготвянето на оценката премина през следните последователни фази: 

1. Идентифициране на проблемната ситуация. Разбирането на проблемната 

ситуация включва идентифицирането на липсващото познание, което оценката може да 

предостави. Тук Изпълнителят избра методика от оценителни въпроси, по които да 

извърши оценката. На нейна база са идентифицирани информационните празноти, които 

следва да се запълнят, като се събере информация и се подложи на анализ. Крайният 

продукт – докладът с оценката ще съдейства при разработването на политиката за местно 

и регионално развитие, формулирането на определени коригиращи решения, планирането 

на последващи действия и др.; 

2. Анализ на заинтересованите страни. Чрез идентифициране на оценителните 

въпроси се установи липсващото познание и се премина към втората фаза на оценката – 

анализ на заинтересованите лица, организации и институции. От прецизното 

идентифициране и анализ на заинтересованите страни и от прилагането на най–

подходящата стратегия за обхващането и включването им в процеса на оценката на 

политиката зависи и тяхната ефективност.  

3. Подготовка на оценката. Следваща стъпка от подготовката на оценката е 

определянето на заинтересованите страни и групите, чието мнение трябва да бъде 

отчетено.  

4. Събиране на данни. Тук се включва събирането на първична и вторична 

информация чрез различни методи. След като бяха идентифицирани проблемните области 

екипът, изготвил Последващата оценка, подготви въпросници до ангажираните 

институции за набиране на входяща информация за изготвянето ѝ. По този начин се 

набави необходимата статистическа, фактологическа и финансова информация за 

оценките на общото въздействие, степента на постигане целите и устойчивостта на 

резултатите и ефективността и ефикасността на използваните ресурси.  

През тази фаза бяха проучени основно следните общински, регионални, областни, 

национални и европейски документи: 

 Методически указания за разработване на национална стратегия за регионално 

развитие (2012–2022 г.), регионални планове за развитие на районите ниво 2 

(2014–2020 г.), областни стратегии за развитие (2014–2020 г.), общински 

планове за развитие (2014–2020 г.); 2011 г. МРРБ; 

 Методика за изготвяне на междинна оценка на областна стратегия за развитие, 

2009 г. МРРБ; 

 Методически указания на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройство за актуализация на действащите стратегии и планове за 

регионално и местно развитие – 2009 г.;  

 Стратегия „Европа 2020” на ЕС; 

 Териториален дневен ред на ЕС 2020; 
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 Регламентите на ЕС за инструментите и правилата за финансиране на 

политиката за сближаване през периода 2014–2020 г.; 

 Стратегическа рамка на Европейската комисия за периода 2014–2020 г.; 

 Национална програма за развитие: България 2020; 

 Национална концепция за пространствено развитие 2012–2025 г.;  

 Оперативните програми за периода 2014–2020 г.; 

 Националната стратегия за регионално развитие на България за периода 2012–

2022 г.; 

 Регионален план за развитие на Североизточен район за планиране за периода 

2007–2013 г.; 

 Доклад за резултатите от Междинната оценка на Регионалния план за развитие 

на Североизточен район от ниво 2 за периода 2007-2009 г.; 

 Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на 

Североизточен район 2011-2013; 

 Областна стратегия за развитие на Област Търговище 2005-2015 г.; 

 Междинна оценка на Областната стратегия за развитие на област Търговище 

2005-2013 г.; 

 Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на 

област Търговище за периода 2009-2013 г.; 

 Общински план за развитие на община Омуртаг за периода 2005-2013 г.; 

 Междинна оценка за изпълнението на Общинския план за развитие на община 

Омуртаг 2005-2013 г.; 

 Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на 

община Омуртаг за периода 2011-2013 г.; 

 Общински план за развитие на община Омуртаг 2014-2020 г.; 

 Планове, програми и стратегии на община Омуртаг с хоризонт до 2013 г.; 

 Справки, годишни доклади и отчети на Община Омуртаг. 

Други използвани източници на информация са както следва: 

 ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на структурните 

инструменти на ЕС в България;  

 Информация предоставена от дирекциите и отделите на Общинска 

администрация – Омуртаг, НСИ, ОДЗ, АЗ; 

 Относимите и приложими нормативни и поднормативни актове;  

 Официални данни и статистическа информация от Интернет сайтове и портали: 

Община Омуртаг, НСИ, АЗ, ОПОС, ОПАК, ОПРР, ОПРЧР, ОПРКБИ, ПРСР, 

ОПРСР и други.  

5. Анализ и интерпретация на информацията. Тук се включват дейностите по 

същинско оценяване на показателите. През тази фаза бе извършено обобщаване, анализ и 

оценка на събраните данни, факти и информация. Изготвена беше последващата оценка на 

ОПР, резултатите от която са описани в настоящия документ. За оценката на общото 

въздействие се сравниха заложените показатели в ОПР и тези в европейските, 
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националните, регионалните и областните стратегии и за отразяване на резултатите се 

приложи графичния метод. За отговор на възникналите въпроси се потърси съдействието 

на Общинска администрация – Омуртаг. Направените допълнения, коментари и забележки 

от страна на администрацията са взети под внимание и са включени в Последващата 

оценка. 

6. Вграждане на резултатите в политиката за местно и регионално развитие. Тук 

се включват дейностите по представяне на конкретни изводи и препоръки. 

При изготвянето на оценката са използвани следните подходи и методи: 

 Системният подход – базов методологически подход, използван в 

стратегическото планиране. Съгласно него територията на общината се 

разглежда като система, т.е. като цялостна съвкупност от компоненти, които 

при определени условия действат като едно цяло, т.е. осигурява се устойчиво 

развитие. От гледна точка на системния подход стратегията се вижда като 

формиране на определени условия и подходи на действие, като следствие от 

които се осъществява безпроблемно функциониране на системата;  

 Аналитичен подход – съдържанието на същия е в „разбиването“ на данните по 

определени критерии, чрез които се изразява същността на фактите, 

„изобразяващи“ факторите и ресурсите, определящи развитието и 

функционирането на определен обект; 

 Логически подход – всяка система „работи“ въз основа на определени 

зависимости и схеми, т.е. притежава своя логика. Съответно логическият 

подход предполага разкриването на тази схема и зависимости. Знанието за тях 

дава възможност да се структурират условията и подходите на въздействие;  

 Сравнителен подход – сравнението между аналогични обекти дава ново 

знание, чрез което се разкриват същностни черти на разглежданата система; 

 Проучване – проучване на документи, информация и данни от различни 

източници; 

 Анализ и синтез – анализира се базовата входяща информация и данни и се 

обобщават резултатите за нивото на въздействие на изпълнение на ОПР; 

 Графичен метод – за изобразяване на данни, факти, тенденции чрез 

геометрически изображения на функционална зависимост с помощта на линии 

на равнината. 

 При изготвянето на последващата оценка на Общинския план за развитие на 

община Омуртаг са приложени следните основни принципи:  

 Адекватност – оценката изследва съответствието на постигнатите резултати с 

планираните нужди и очакванията на етапа планиране;  

 Релевантност като принцип покрива анализ на целите и тяхната адекватност 

на социално–икономическия контекст през оценявания период;  

 Ефикасност – анализирана е връзката между използваните ресурси и 

постигнатите резултати и ефекти с постигнатите резултати по съответните 

приоритети, цели и мерки;  
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 Ефективност – анализът се концентрира върху оценка на приноса на 

приоритетните направления и цели за удовлетворяване на идентифицираните 

проблеми, очаквания и нужди;  

 Устойчивост на резултатите – направена е преценка до каква степен може да 

се очаква, че постигнатите резултати и ефекти ще запазят своята устойчивост и 

ще имат дълготраен ефект върху жителите на общината.  

Изпълнителят е извършил оценката на база на надеждни статистически, 

фактологически и финансови данни от официалните източници на информация и от 

собствено проучване. 

В структурно отношение оценката е извършена на базата на основните 

оценителни въпроси и препоръки, застъпени в „Методика за изготвяне на междинна 

оценка на областна стратегия за развитие, 2009 г. МРРБ”, тъй като не са издавани 

други конкретни насоки за извършване на последваща оценка. С оглед на разликите при 

изготвяне на междинна и последваща оценка са настъпили и промени в оценителните 

въпроси, като някои от тях не са изследвани, а други са добавени от Изпълнителя. 

Отделните тематичните раздели следват структурата на Общински план за развитие на 

община Омуртаг 2005 – 2013 г. 

Последващата оценка на изпълнението на ОПР е първи документ от този порядък 

за община Омуртаг, поради настъпилите съществени промени в методологията на 

планиране, във връзка с подготовката и членството на България в Европейския съюз, 

приемането и въвеждането на концепцията за стратегическо управление и програмен 

подход, обвързани с интеграционните перспективи, политиката на кохезия и идеите на 

регионализма.  

 

III.  УПРАВЛЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

ЗА РАЗВИТИЕ  

 

В обобщение са представени резултатите от управлението, наблюдението и 

мониторинга на ОПР 2005-2013 г. и на съпътстващите го документи, включително 

изготвената Междинна оценка на ОПР на община Омуртаг за периода 2005-2010 г. 

 

1. Междинна оценка на Областна стратегия за развитие на област 

Търговище 

 

Изготвянето на междинната оценка на Областна стратегия за развитие на област 

Търговище също е част от етапа на мониторинг и наблюдение на изпълнението на 

плановете за развитие на общинско ниво. 

Докладът за междинната оценка на стратегия за развитие на област Търговище 

проследява изпълнението на стратегията за развитие на областта до 2010 г. В него се 

констатира и оценява качеството на стратегията и допринася за стимулиране на 

процесите, свързани с развитието на територията в бъдеще.  
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На база извършения анализ на стратегическия документ и въз основа на 

направените задълбочени проучвания на изпълнението на целите, залегнали в ОСР на 

област Търговище чрез изпълнените проекти и дейности от общинските администрации за 

изследвания период, могат да се направят следните основни изводи и резултати: 

 Стратегическата част на ОСР включва визия, главна цел, 3 стратегически 

цели, 5 приоритета и 18 специфични цели, придружени с над 120 конкретни 

индикатора. Изготвената междинна оценка на ОСР показва следното изпълнение на 

стратегическите цели за периода 2005-2010г.: 

 Стратегическите цели се изпълняват ефикасно, но бавно и имат нужното 

въздействие върху целевата територия и нейното население.  

 Най-добро изпълнение има втората стратегическа цел „Подобряване 

качеството на инфраструктурата и целево опазване на околната среда с оглед 

осигуряване на устойчивост в областното развитие”.  

 Най-слабо е изпълнението на стратегическа цел 3 „Подобряване 

атрактивността и качеството на живот в областта и намаляване на вътрешно 

областните различия чрез развитие на вътрешния потенциал на областта и 

общините”. 

 

НАПРЕДЪК ПО ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОСР 

Приоритет 1 „Създаване на 

активна бизнес среда за 

насърчаване на инвестициите и 

развитие на конкурентоспособна 

икономика базирана на знанието” 

Силно ограничен напредък, особено по 

отношение на високите технологии, иновациите и 

развитието на клъстери в района. Този приоритет 

бележи най-слабо изпълнение по отношение на 

брой проекти и вложени ресурси. Данните от 

оценката на индикаторите по специфичните цели 

показват много слаб напредък и лошо изпълнение. 

Приоритет 2 „Модернизация на 

инфраструктурата, създаваща 

условия за балансирано развитие, 

засилване на инвестиционната 

атрактивност на територията, за 

приобщаване на икономиката на 

областта към националната и за 

повишаване качеството на 

жизнената среда” 

Значителен напредък по отношение на 

инфраструктурата – пътища, водопроводи, 

пречиствателни станции и опазването на околната 

среда. Приоритетът е на първо място по 

инвестиции и вложени ресурси (82%) с 

реализирани 59 броя проекти на обща стойност – 

142 870 508 лева. Данните от оценката на 

индикаторите по специфичните цели показват 

сравнително добро изпълнение. 

Приоритет 3 „Интегрирано 

селищно развитие (градско и 

селско), повишаване стандарта на 

живот и създаване на 

екологосъобразна и качествено 

организирана жизнена среда” 

Добър напредък най-вече по отношение ремонта 

на обществени сгради – предимно училища и 

детски градини. По брой изпълнение проекти и 

вложени ресурси е на второ място сред 5-те 

приоритета на ОСР, но бележи слабо изпълнение 

от гледна точка на индикаторите по специфичните 

цели. 
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Приоритет 4 „Укрепване на 

институционалния капацитет на 

областно и общинско равнище и 

подобряване на териториалното 

управление на основата на нови 

информационни технологии” 

Напредък по отношение на укрепването на 

институционалния капацитет на областно и 

общинско равнище. Данните от оценката на 

индикаторите по специфичните цели показват 

сравнително добро изпълнение. 

Приоритет 5 „Подпомагане 

развитието на формирания район 

за целенасочено въздействие 

(изостанал селски район) и 

стимулиране на селското и 

горското стопанство в областта” 

Ограничен напредък по отношение развитието на 

формирания район за целенасочена подкрепа и 

стимулиране на селското и горското стопанство в 

областта. Данните от оценката на индикаторите по 

специфичните цели показват сравнително добро 

изпълнение на приоритета. 

 

 През 2010 г. и 2011 г. общините от област Търговище са изпълнили законовите 

изисквания (всяка в различна степен) и са приели годишни доклади, МО и/или 

АДИ на общинските планове за развитие, което е положително развитие на процеса 

по наблюдение и оценка на регионалното развитие. Може да бъде направена 

препоръка за коректно спазване на регламентирания ред в ППЗРР по отношение на 

сроковете за изготвяне на годишните доклади и за представянето им на 

председателя на областния съвет за развитие (ППЗРР, чл.91, ал.4 и ал.7), както и по 

отношение на техния обем (ППЗРР, чл.91, ал.8). 

 

2. Междинна оценка на Общинския план за развитие на община Омуртаг 

2005–2013 г. 

 

Докладът с междинната оценка проследява изпълнението на ОПР на община 

Омуртаг за периода 2005-2010 г. включително. В обобщение на изводите от нея се 

наблюдава следното: 

 По отношение на Цел 1. „Засилване конкурентността на общинската 

икономика, чрез стимулирано развитие на бизнес среда, по-ефективно 

използване на икономическия потенциал и подобряване инвестиционната 

привлекателност на общината” се наблюдава динамика на развитието, която 

обхваща главно индустрията и сферата на услугите. Има развитие в индустриалния 

сектор в последните четири години, когато се наблюдават позитивни тенденции, 

доказващи неговата конкурентоспособност и потенциал за бъдещо развитие. 

Постигнат е икономически растеж, но на този етап не може да се даде точна 

оценка. Омуртаг продължава да е основният и най-развит икономически център на 

територията на общината, като влиянието му започва да обхваща и други населени 

места, където се наблюдава локализиране на дейности, които са свързани с отделни 

производства. Все още не е достатъчно ясна картината с МСП и тяхната пазарна 

устойчивост и конкурентоспособност. Нарастването на разходите за придобиване 

на ДМА, особено в предприятията в частния сектор показват желание за 
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повишаване на пазарната конкурентоспособност и стремеж за развитие и 

повишаване на ефективността и на производителността на труда. 

 По цел 2. „Балансирано развитие на инфраструктурни системи и дейности със 

социален и технически характер, осигуряващи условия за протичане на 

икономическите процеси, за свободното движение на хора, идеи, информация, 

стоки и капитали, за постигане на стандартите на обитаването, отдиха, 

обслужването и качествата на природната среда” общината е в процес на 

реализация на различни проекти, които са пряко свързани с подобряване на 

изградеността на мрежите на техническата инфраструктура или са насочени към 

опазването на околната среда. Проектите, свързани с ремонт на пътища и улици в 

населените места, дейностите по подобряването на водопроводната мрежа 

допринасят за реализацията на целта. 

 Цел 3. „Повишаване качествата на човешките ресурси, на социалната 

интеграция и насочване на инвестиции в развитието на човешкия капитал” е 

свързана с приоритети и мерки насочени към преодоляване на диспропорциите в 

заетостта и доходите, в по-добрата адаптивност на човешките ресурси към 

динамично променящата се икономическа среда, към инвестиране в обучение през 

целия живот. 

 

3. Актуализация на Общинския план за развитие на община Омуртаг за 

периода 2011-2013 г. 

В следствие на анализираните съществени промени на икономическите и 

социалните условия в общината, както и нормативните промени след приемането на 

страната ни в Европейския съюз и в Закона за регионално развитие, община Омуртаг, като 

съставна част от област Търговище, попада в териториалния обхват на Североизточен 

район на планиране и обуславя необходимостта от актуализиране на Общинския план за 

развитие за остатъка от периода на неговото действие. Освен от изложените факти, 

актуализацията на Общинския план за развитие на Община Омуртаг за периода 2005-2013 

г. се е наложила и поради следните обстоятелства: 

 част от планираните дейности вече са реализирани; 

 друга част е извън компетентността на общината – бенефициенти на помощта 

ще бъдат малки и средни предприятия, земеделски производители, 

неправителствени организации, държавни институции и други физически и 

юридически лица. 

Актуализираният ОПР на община Омуртаг е съобразен с националните и 

европейски планови документи, като са отчетени възможностите за финансиране чрез 

Европейските фондове, чрез националните Оперативни програми, както и спецификите и 

възможностите на общината. 

Планът за развитие е актуализиран, като са отчетени реалните нужди на местната 

общност и въздействието на вътрешните и външните фактори, на основата на интегриран 

подход по отношение бъдещото социално-икономическо развитие на общината. 
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При подготовката на актуализирания документ са отчетени принципите на 

партньорството, равните възможности и устойчивото развитие. Направени са нужните 

проучвания и анализи, срещи и консултации за получаване на възможно най-актуалната и 

изчерпателна информация, нужна за актуализацията на Общински план за развитие на 

община Омуртаг. Актуализираният документ отразява настоящата ситуация в община 

Омуртаг в предметните области, където са настъпили промени в периода от 2005 до 2010 

година. 

Актуализираният документ за изпълнението на общинския план за развитие за 

периода 2011 – 2013 г. тематично обхваща: 

 Актуализиран социално-икономически профил на общинатa; 

 Актуализиран SWOT анализ; 

 Актуализирана стратегия за устойчиво интегрирано местно развитие; 

 Актуализация на индикативната финансова таблица, обобщаваща необхо-

димите ресурси за реализация на плана; 

 Система от индикатори и действия за наблюдение и оценка; 

 Прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация и 

публичност; 

 Актуализирана програма за реализация на плана. 

Основното предназначение на тази актуализация е да се поставят на планова основа 

местните инициативи и да се формулира конкретна алтернативна политика, включваща 

цели, приоритети и мерки за ефективно и целево използване на ресурсите и решаване на 

приоритетни за общината проблеми и задачи за периода 2011–2013 г. С това се обосновава 

стремежът и усилията на ръководството на Община Омуртаг да използва наличните 

ресурси и природни дадености по ефективен начин, за да осигури по-висок просперитет и 

условия за реализация на своето население. 

При разработването на актуализирания документ за изпълнението на Общинския 

план за развитие на община Омуртаг са взети предвид действащия Общински план за 

развитие на община Омуртаг за периода 2005-2013 г., резултатите от Доклада за междинна 

оценка на Общински план за развитие на община Омуртаг, а също и други приети и 

действащи стратегически документи на регионално и национално равнище - Областна 

стратегия за развитие 2005-2015 г. на област Търговище и Националната стратегия за 

регионално развитие. 
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4. Мониторинг и наблюдение на Общинския план за развитие на община 

Омуртаг 2005–2013 г. 

 

Мониторингът и наблюдението на изпълнението на ОПР е в правомощията на 

Кмета на общината чрез Общинска администрация и Общински съвет – Омуртаг, съгласно 

ЗРР.  

Документът е претърпял изменения от приемането му през м. януари 2005 г. чрез 

актуализацията му през 2011 г. В ОПР на община Омуртаг 2005 – 2013 г. е предвидено 

организационните действия по реализацията на плана да намерят отражение в специална 

Наредба, приета от Общинския съвет. С нея трябва да се уредят всички въпроси свързани 

с реализацията на Общинския план за развитие. 

Наблюдението върху изпълнението на приоритетите, целите и мерките на плана да 

се осъществява чрез/от работна група за наблюдение на плана, съставът на която се 

приема с Решение на Общински съвет – Омуртаг. На основа на взетото решение, кметът 

издава заповед за нейното създаване. Групата за наблюдение е планирано да включва 

представители на ОбС-Омуртаг и експерти от състава на общинската администрация, като 

организацията и функционирането ѝ се регламентира с решение на ОбС (Наредбата за 

текущо управление на реализацията на Общинския план за развитие).  

Групата за наблюдение е имала предвидени следните функции: 

 Разглежда и предлага за утвърждаване индикаторите за наблюдение на степента на 

изпълнение на плана. В правомощията на съвета е той да утвърди (по предложение 

на кмета на общината), изготвеното предложение от групата, като съответно 

определя техния конкретен набор и стойностите им; 

 Периодично извършва преглед на постигнатия напредък и докладва на 

ръководството на общината за състоянието и възможните мерки; 

 Обсъжда резултатите и степента на достигане на целите и приоритетите, изготвя 

отчет за постигнатите резултати; 

 Разглежда резултатите от междинната оценка (ако такава е възложена) и прави 

предложение пред ръководството на общината за предприемане на необходимите 

действия; 

 Ежегодно изготвя доклад за изпълнението, като предлага мерки за промяна, ако 

това е наложително. Докладът и мерките се предлагат на кмета за последващо 

внасяне и разглеждане от съвета; 

 Прави предложения за усъвършенстване на плана, както и за преразпределяне на 

средствата по мерките, програмите и проектите. В рамките на дейността си, 

групата за наблюдение изготвя регулярни или конкретни отчети, които предоставя 

на съвета и кмета на общината. В отчетите се оценява и прогреса при реализацията 

на плана и изпълнението на показателите и индикаторите. 

Работната група е създадена, а непосредственият контрол по изпълнението на 

Общинския план за развитие се е извършвал от ръководството на общината, в лицето на 

кмета и служители от общинската администрация, в зависимост от отговорностите и 
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компетентността им. В допълнение, от 2010 г. насам са изготвяни Годишни доклади за 

наблюдение на изпълнението на ОПР. 

Разпоредбите, залегнали в чл. 23, ал. 4 от ЗРР и чл. 91, ал. 4 от ППЗРР, 

регламентират изготвянето на годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 

Общинския план за развитие и внасянето му за обсъждане и одобряване от Общинския 

съвет до 31 март на всяка следваща година. В чл. 91, ал. 8 от ППЗРР са представени 

конкретни указания за съдържанието на Годишния доклад за наблюдението на 

изпълнението на Общинския план за развитие, който следва да включва:  

1/ общите условия за изпълнение на Общинския план за развитие и в частност 

промените в социално-икономическите условия в общината;  

2/ постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Общинския 

план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;  

3/ действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнението на Общинския план за развитие, в т. ч.:  

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и 

анализ на данни;  

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Общинския план 

за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми; 

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнение на Общинския план за развитие; 

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на Общинския план за 

развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината; 

д) мерките за прилагане принципа на партньорство; 

е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година;  

4/ заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 

Община Омуртаг е изготвяла годишни доклади, както е предвидено и в ОПР 2005 – 

2013 г.  

По отношение на оценяването на плана, изискването за изготвяне на междинна 

оценка на изпълнението на Общинския план за развитие в чл. 33, ал. 1 от ЗРР е спазено и е 

изготвена междинната оценка, с която се предлага актуализация на ОПР 2005 – 2013 г. 

Една от целите на тези доклади е информационно осигуряване за изготвяне на 

междинна и последваща оценка. Основни източници на информация са годишните отчети 

на кметовете, изготвяни в съответствие с приетите програми за управление и чл. 44, ал. 5 

от ЗМСМА, годишните доклади за изпълнение на ОПР 2005-2013 и резултатите от 

изготвената междинна оценка. Част от отчети са публикувани на уебстраницата на 

Община Омуртаг – www.omurtag.bg. 

В Община Омуртаг няма конкретно регламентиран механизъм за подбор на 

проектите за финансиране и няма разработени годишни Програми за реализация на ОПР 

2005 – 2013 г., в която да са посочени планираните проекти на годишна база. Практиката, 

която се следва е на база на поддържан регистър с изготвени технически и нефинансирани 

проекти да се наблюдават възможностите по отворените процедури на Оперативните 

програми и други източници за финансиране и да се подготвят формуляри и 

http://www.omurtag.bg/
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допълнителни анализи, ако това е необходимо, за кандидатстване по тях. Основна 

отговорност за тази дейност е поверена на Дирекция ПИСОП, като в зависимост от целите 

и спецификата на проекта се включват и други дирекции и отдели от общинската 

администрация.  

Най-честите дейности по администрирането, наблюдението и изпълнението на ОПР 

2005 – 2013 г. на община Омуртаг са представени с участия в информационни събития за 

популяризиране на (проектните) дейности за изпълнението на ОПР 2005-2013 г., участие 

като краен потребител на дейностите в изпълнение на проект към ОПР, както и 

предоставяне на информация относно дейностите по изпълнение на ОПР 2005-2013 г. на 

заинтересовани страни. 

 

IV.  ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИЧНОСТ И ПАРТНЬОРСТВО НА ОПР НА ОБЩИНА 

ОМУРТАГ 2005 – 2013 Г. 

 

Основен принцип за провеждане на държавната политика за регионално развитие е 

принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване 

на процесите на планиране, програмиране, финансиране, наблюдение и оценка. 

Резултатите от прилагане на принципа на информираност и публичност на ОПР на 

община Омуртаг за периода 2005-2013 г. и на съпътстващите го документи са представени 

в обобщение. 

Интересът на гражданите се изразява в тяхното желание да получават информация, 

свързана с ОПР, относно конкретни проекти в близост до тяхното населено място. 

Голяма част от гражданите са запознати в средна до висока степен с целите, 

мерките и дейностите за развитие на общината, включени в ОПР 2005-2013 г. Необходимо 

е да се предприемат мерки за повишаване на информираността на гражданите и по-

честото използване на уебстраницата на общината, като основен източник на информация 

за изпълнението на ОПР.  

По отношение на познаването на отчетността, докладите и справките във връзка с 

изпълнението на Общинския план за развитие, може да се направи извод, че с тези 

документи са запознати единствено представителите на общинската администрация и 

Общинския съвет, тъй като те не са публични и оповестени на уебстраницата на 

общината.  

За прилагане принципите на партньорството, информираността, 

публичността и прозрачността в Община Омуртаг са предприети редица мерки с 

цел по-ефективно управление на публичните средства/ресурси; повишаване на 

отговорността и подобряване на условията за прилагането на принципите за 

открито управление. 

Общинският план за развитие за периода 2005-2013 г. е разработен на базата на 

взаимодействие и поддържане на активна комуникация между общинските служители, 

държавните структури, бизнеса, културните институции, неправителствения сектор, 

образователните институции и др. Създадените контакти и комуникация, формирани по 

време на разработването на ОПР, са поддържани и по време на реализацията на плана. 
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Периодично са провеждани обществени обсъждания, отворени за всички 

заинтересовани страни (представители на общинската администрация, местни структури 

на гражданското общество, бизнес, граждани и др.), по време на които на всеки желаещ е 

предоставена възможност да дава конкретни предложения или да изразява становище при 

формиране на инвестиционната програма, бюджета на общината, ключови проекти и 

приоритети, които са в основата за реализацията на заложените приоритети и цели на 

ОПР. 

Основен източник за информираност на обществото, публичност и 

прозрачност, е официалната уебстраницата на Община Омуртаг - www.omurtag.bg в 

която се публикуват регулярно документи за публично обсъждане и приетите местни 

нормативни актове, стратегии и планове. В него се публикува и информация за 

изпълняваните и реализираните проекти, както и за документите, в резултат от тяхното 

изпълнение. В процеса на изпълнение на проектите, в зависимост от изискванията на 

финансиращата програма, се провеждат задължителни мерки за информация и публичност 

като пресконференции, разпространение на рекламни материали, поставяне на 

билбордове, табели, отразяване на събития в местните и регионални медии и други. 

Добра практика за насърчаването на местното сътрудничество и проектната 

активност би била и изпълнение на съвместни инициативи от обществен интерес с местни 

неправителствени организации, финансирани от общинския бюджет.  

Както всички общини, така и община Омуртаг, разчита на собствения си капацитет 

и ресурси за финансиране на подготовката на проекти, тяхното съфинансиране и 

изпълнение. От една страна, това означава, че при съставянето и приемането на 

годишните бюджети следва да се определят приоритети и да се предвиждат средства за 

разработване и съфинансиране на приоритетни проекти. От друга страна, това налага 

възприемане на активна позиция от общината за мобилизиране на ресурси чрез създаване 

на партньорства както с НПО, така и с частни фирми и/или други общини, което ще 

позволи обединяване на средства, ресурси и капацитет, които са необходими за 

реализация на проекти, финансирани от Структурните фондове на ЕС. 

В обобщение, можем да кажем, че принципите на информираност, 

публичност и партньорство са прилагани на всеки етап от разработването, 

изпълнението, наблюдението и оценката на Общинския план за развитие.  

 

V. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ И УСТОЙЧИВОСТТА 

НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

 

Оценката на степента на постигане на целите и устойчивостта на резултатите е 

извършена на база на приетата стратегическа рамка и следва изпълнението по целите, 

приоритетите и мерките, заложени в ОПР на община Омуртаг 2005-2013 г. В документа е 

формулирана визията за развитието на общината: „Община Омуртаг: територия с 

възродени аграрен и индустриален сектори, с модерна техническа и социална 

инфраструктура и възможности за развитие на отдиха и туризма; общност на 

населени места със съхранена природа и качествено подобрена жизнена среда; 

http://www.omurtag.bg/
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стратегически партньор на съседните общини“, по-късно променена на „Община 

Омуртаг: територия с развито аграрно стопанство, основано на знанието и новите 

технологии; възроден индустриален сектор; с модерна техническа и социална 

инфраструктура; общност на населени места със съхранена природа и качествено 

подобрена жизнена среда, с възможности за развитие на алтернативни форми на 

туризъм; привлекателно място за работа и изява на образовани млади хора; приемаме 

нашите културни, етнически и религиозни различия като разнообразие от ценности; 

стратегически партньор на съседните общини“, главната стратегическа цел на 

развитието на община Омуртаг в периода до 2013 г.: „Постигане на устойчиво развитие 

чрез стабилни темпове на икономически растеж и подобряване качествата на 

жизнената среда на основата на разполагаемите ресурси и потенциали на 

територията“, по-късно променена на „Постигане на устойчиво развитие чрез 

стабилни темпове на икономически растеж и подобряване качествата на жизнената 

среда на основата на разполагаемите ресурси и потенциали на територията“ и три 

стратегически цели: Цел 1. „Засилване конкурентността на общинската икономика, 

чрез стимулирано развитие на бизнес среда, по-ефективно използване на икономическия 

потенциал и подобряване инвестиционната привлекателност на общината“; Цел 2: 

„Балансирано развитие на инфраструктурни системи и дейности със социален и 

технически характер, осигуряващи условия за протичане на икономическите процеси, за 

свободното движение на хора, идеи, информация, стоки и капитали, за постигане на 

стандартите на обитаването, отдиха, обслужването и качествата на природната 

среда“ и Цел 3.“Повишаване качествата на човешките ресурси, на социалната 

интеграция и насочване на инвестиции в развитието на човешкия капитал“ и седем 

приоритета: Приоритет (П1): Стимулиране на местната икономическа активност и 

подобряване на бизнес климата в общината; Приоритет (П2): Възстановяване на 

позициите на аграрния сектор чрез развитие на съвременно фермерство; Приоритет (П3): 

Съхраняване на традиционни жизнени отрасли и производства и допълването им с 

алтернативни производства с потенциали за ускорено развитие; Приоритет (П4): 

Модернизация и развитие на инфраструктурата с оглед засилване 

конкурентоспособността и подобряване на жизнената среда; Приоритет (П5): Устойчиво 

развитие на селищната мрежа и екологизация на средата; Приоритет (П6): Засилване на 

социалното развитието и подобряване качеството на човешкия потенциал, сигурността и 

обществения ред; Приоритет (П7): Укрепване на административния капацитет за 

реализиране на комплексни действия в подкрепа на местната икономическа, социална и 

друга активност. 

За всички приоритети са посочени конкретни мерки и дейности. 

Оценителят е приложил в работата си следната методика за качествена оценка на 

количествено измеримите показатели: 
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Таблица 1. Методика за качествена оценка на количествени показатели 

Процентно съотношение 

изпълнение (в %) 
Качествена оценка на изпълнението 

0 (неизпълнение) лошо изпълнение 

от 1 до 25 незадоволително изпълнение 

от 26 до 50 задоволително изпълнение 

от 51 до 75 много добро изпълнение 

от 76 до 100 отлично изпълнение 

Над 100  

(преизпълнение) 

изключително изпълнение  

(над очакванията) 

 

Оценителят е изготвил Приложение №1 „Списък с реализирани проекти и дейности 

на ОПР Омуртаг 2005-2013 г.”, в който е включил всички изпълнени проекти и дейности 

за периода 2005-2013 г.  

Проектите в процес на изпълнение към 31.12.2013 г. само са коментирани в 

настоящия доклад и следва да се включат в междинната/последващата оценка на 

реализацията на ОПР на община Омуртаг за периода 2014-2020 г. 

 

1. Оценителен въпрос V.1. Каква е степента на постигане на Приоритет 1. 

„Стимулиране на местната икономическа активност и подобряване на 

бизнес климата в общината“? 

 

В Приоритет 1 „Стимулиране на местната икономическа активност и 

подобряване на бизнес климата в общината“ са включени пет мерки, като изпълнението 

по тях е показано по-долу.  

Мерките, конкретизиращи първия приоритет на Общинския план за развитие, са: 

 (М 1.1.) Създаване на условия и стимулиране развитието на средния и малък 

бизнес – не са отчетени изпълнени конкретни дейности по нея; 

 

 (М 1.2.) Подкрепа чрез рекламиране на утвърдени фирми-производители от 

общината;  

През 2013 г. е изготвен “Инвестиционен профил на община Омуртаг” на български 

и английски език, като същият е достъпен и на интернет страницата на Община Омуртаг. 

 

 (М 1.3.) Инвестиции в човешки капитал; 

Тази мярка е с най-голямо изпълнение. Всяка година са изпълнявани и дейности от 

Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”. 

През 2011, 2012 и 2013 г. Община Омуртаг изпълнява дейности по Проект „Нов 

избор – развитие и реализация” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 

за осигуряване на обучения и последваща заетост за безработни лица, съгласно който са 

извършени съответните обучения и е осигурена заетост на средно 200 безработни лица от 

общината годишно. 
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 (М 1.4.) Подкрепа за ново технологично развитие – не са отчетени изпълнени 

конкретни дейности по нея; 

 

 (М 1.5.) Развитие на информационно общество; 

Към 31.12.2013 г. в процес на изпълнение е партньорски проект „Подкрепа за 

развитие на критична защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура", 

който допринася за осигуряването на високоскоростен широколентов достъп до интернет 

в икономически непривлекателните райони в България, в прехода към информационно 

общество с бенефициент Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и 

информационни системи" /ИАЕСМИС/.  

Подробна информация за изпълнените проекти и дейности с конкретните резултати 

от тях е представена в Приложение №1 Списък с реализирани проекти и дейности на 

ОПР Омуртаг 2005 – 2013 г. 

 

2. Оценителен въпрос V.2. Каква е степента на постигане на Приоритет 2. 

„Възстановяване на позициите на аграрния сектор чрез развитие на 

съвременно фермерство“? 

 

В Приоритет 2 „Възстановяване на позициите на аграрния сектор чрез 

развитие на съвременно фермерство“ са включени тринадесет мерки, чието изпълнение 

е посочено по-долу. 

 М 2.1 „Придобиването на едромодулни земеделски масиви за развитие на 

съвременно уедрено фермерско стопанство, чрез усъвършенстване на нормативната 

уредба (за предоставяне ползването на земи публична собственост) и групиране на 

земеделски имоти"; 

След 2011г. в населените места на община Омуртаг (Беломорци, Величка, Веселец, 

Горско село, Голямо Църквище, Горно Новково, Горна Хубавка, Долна Хубавка, Долно 

Новково, Илийно, Звездица, Змейно, Козма Презвитер, Камбурово, Кестеняво, Омуртаг, 

Обител, Плъстина, Рътлина, Царевци, Церовище, Чернокапци) се сключвата споразумения 

на ползвателите на земеделски земи и се създават уедрени масиви. С цел ефективно 

използване на общинския поземлен фонд бяха актуализирани Наредбата на ОбС и 

наемните цени на земеделските земи. 

 

 (М 2.2.) Подмяна и увеличаване на трайните насаждения (овощни градини); 

На територията на Община Омуртаг има около 850 дка стари насаждения. Голяма 

част от тях са застарели, изродени и слабо продуктивни. През годините периодично са 

подменени 50 дка съществуващи и са създадени 150 дка нови насаждения. 60 дка от 

новите насаждения са включени в стопанствата на млади фермери. 

 

 



 

Доклад с резултати от Последваща оценка на  

Общински план за развитие на община Омуртаг 2005-2013 г. 

 

 
Страница 

23 

 

 (М 2.3) Развитие на производството на ягодоплодни култури- малини, ягоди 

др.; 

Производството на ягодоплодни култури – малини, ягоди и др. е утвърдена 

традиция за землищата на селата Плъстина, Рътлина, Церовище, Обител и Врани кон, 

където има поливни площи. 

През годините средно се реколтират 250 дка ягоди и 350 дка малини, като 50 дка 

ягоди и 250 дка малини са новосъздадени през отчетната година. 

 

• (М 2.4) Развитие на алтернативни земеделски производства върху 

изоставени и слабопродуктивни земеделски земи; 

Като алтернативни земеделски производства върху изоставени и слабопродуктивни 

земеделски земи в общината е застъпено отглеждането на облагородени шипки. До 2013 г. 

са създадени общо 100 дка насаждения, от които 80% вече се реколтират. 

 

• (М 2.5) Създаване на условия за развитие на ефективно животновъдство; 

През изминалия период настъпиха съществени изменения в производствените 

структури в аграрния сектор. След като РБ стана член на ЕС, те трябваше да отговорят на 

определени изисквания като обработваема земя, брой животни и начини на водене на 

стопанството. Това изискване е свързано с възможностите за подпомагане на 

земеделските производители по Програмата за развитие на селските райони. 

Животновъдството, като един основен отрасъл от селското стопанство, е широко 

застъпено в общината. Въпреки трайната тенденция за намаляване на поголовието, се 

полагат особени грижи за създаване на условия за ефективното му развитие, съобразени с 

изискванията на Европейския съюз. В тази връзка всички налични и подходящи площи от 

мери, пасища и слабопродуктивни земи, подлежащи на субсидиране, са предоставени за 

ползване от животновъдите и техните сдружения. Общинското ръководство има виждане 

за определяне на специални петна върху общински земи извън населените места за 

създаване на животновъдни ферми, съобразени с новите изисквания.  

В периода 2011-2013 г. са трасирани и определени общо 17 броя петна в селата 

Петрино, Веренци, Първан, Висок, Горно Козарево и Церовище. 

 

• (М 2. 6) Възстановяване чрез ремонт и рехабилитация на съществуващата 

хидромелиоративна инфраструктура; 

Разработено е Искане за финансиране и проектна документация за "Неотложно 

аварийно-възстановителни работи по язовир "Илийно" с. Илийно". Размерът на 

средствата, необходими за извършване на неотложните възстановителни работи, СМР 

възлиза на 179 311.00 лева без ДДС, а общата стойност на обекта е 228 253.20 лв. с ДДС – 

внесено в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерски съвет. 

Разработено е Искане за финансиране и проектна документация за "Неотложно 

аварийно-възстановителни работи по язовир "Кестеняво" с. Кестеняво". Размерът на 

средствата, необходими за извършване на неотложните възстановителни работи, СМР 
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възлиза на 178 437.00 лева без ДДС, а общата стойност на обекта е 227 299.40 лв. с ДДС, 

внесено в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерски съвет. 

Изготвен е работен проект за възстановяване проточността на основния изпускател 

на яз. Беломорци и надзиждане на входната му шахта на стойност 11 793 лева. Проектът 

се реализира през 2012 година. 

 

• (М 2. 7) Екологизация на земеделието; 

След 2010 г. бе застъпено използването на разнообразни агротехнически методи и 

ограничено използване на торове и слаборазтворими подобрители. Значително беше 

ограничено използването на пестициди, които могат да окажат неблагоприятно влияние 

върху околната среда или да доведат до наличие на остатъчни количества пестициди в 

земеделските продукти. 

 

• (М 2.8) Подобряване на достъпа до земеделските стопанства; 

Чрез извършването на ремонтни дейности за подобряване на транспортно-

експлоатационните качества на пътната настилка в различни участъци от 

четвъртокласната пътна мрежа се подобрява достъпа до земеделските стопанства. 

 

• (М 2. 9) Утвърждаване на сертификационния подход в аграрния сектор – 

не е налична информация за сертифицирани производители; 

 

• (М 2.10) Подкрепа на млади фермери - обучение и административни 

поощрения; 

Община Омуртаг съвместно с Областното поделение на Службата за съвети в 

земеделието към Министерството на земеделието и храните годишно са провели в 

общинския център и по населени места редица практически срещи за запознаване и 

обучение на кандидатите по мерките за създаване на стопанства на млади фермери и 

полупазарни стопанства. Петнадесет млади фермери са подпомогнати за развитие на 

аграрен бизнес, десет ферми са подпомогнати за превръщането им в пазарно ориентирани. 

• (М 2.11) Подпомагане на фермерите да се приспособят към нарастващите 

изисквания на стандартите на ЕС" - не е налична информация; 

 

• (М. 2.12) Създаване на междуобщински земеделски (стокови) тържища –

изпълнен е проект за провеждане на обучение по публично-частно партньорство, 

сключване на договор за публично-частно партньорство и проектиране на пазар за 

животни; 



 

Доклад с резултати от Последваща оценка на  

Общински план за развитие на община Омуртаг 2005-2013 г. 

 

 
Страница 

25 

 

• (М 2.13) Създаване на малки индустриални паркове за привличане на 

инвеститори в предприятия за преработка на плодове и зеленчуци (замразяване, сушене, 

консервиране, дестилиране) - не са реализирани дейности по тази мярка. 

Подробна информация за изпълнените проекти и дейности, с конкретните 

резултати от тях, е представена в Приложение №1 Списък с реализирани проекти и 

дейности на ОПР Омуртаг 2005 – 2013 г.  

 
 

3. Оценителен въпрос V.3. Каква е степента на постигане на Приоритет 3. 

„Съхраняване на традиционни жизнени отрасли и производства и 

допълването им с алтернативни производства с потенциали за ускорено 

развитие“?  

 

В Приоритет 3 „Съхраняване на традиционни жизнени отрасли и 

производства и допълването им с алтернативни производства с потенциали за 

ускорено развитие“ са включени три мерки, като изпълнението по тях е показано по-

долу: 

• (М 3.1) Подкрепа за развитието на бизнес и пазарна инфраструктура; 

В общината са активни няколко общински дружества със 100% общинско участие–

“Общински пазари и тържища” ЕООД, ”Общински имоти – Омуртаг” ЕООД, “МБАЛ-

Омуртаг” ЕАД, “МЦI-Омуртаг” ЕООД. 

 

• (М 3.2) Подкрепа за ново технологично развитие – не е налична 

информация за изпълнени дейности; 

 

• (М 3.3) Разработване на дългосрочна стратегия за развитие на 

алтернативни форми на туризма (селски, ловен, риболовен и др.) в общината (2008-

2013 г.) и на програма за нейното изпълнение. 

 

Община Омуртаг кандидатства в партньорство с община Върбица и община 

Сунгурларе по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 3: „Устойчиво 

развитие на туризма”, Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и 

маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и 

маркетинг на дестинациите II”, Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-03/2012 с проект 

„Върбица – Омуртаг – Сунгурларе – непознатото Българско наследство” и в тази връзка е 

изготвена Концепция за регионален туристически продукт на туристически район 

„Върбица – Омуртаг - Сунгурларе”. 

Изпълнен е и проект с Община Антоново с наименование “Да оцветим бялото“. 

Подробна информация за изпълнените проекти и дейности с конкретните резултати 

от тях е представена в Приложение №1 Списък с реализирани проекти и дейности на 

ОПР Омуртаг 2005 – 2013 г. 
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4. Оценителен въпрос V.4. Каква е степента на постигане на Приоритет 4. 

„Модернизация и развитие на инфраструктурата с оглед засилване 

конкурентноспособността и подобряване на жизнената среда”?  

 

В Приоритет 4 „Модернизация и развитие на инфраструктурата с оглед 

засилване конкурентноспособността и подобряване на жизнената среда“ са включени 

пет мерки, а изпълнените дейности по тях са посочени по-долу: 

 (М 4.1.) Подобряване параметрите и състоянието на транспортната 

инфраструктура - републиканска пътна мрежа – не е налична инфорамция за изпълнени 

проекти; 

 (М 4.2.) Рехабилитация и реконструкция на общинската пътна мрежа; 

 Изготвен работен инвестиционен проект и извършен основен ремонт на път TGV 

2072/ІІІ-704-Менгишево-Д. Новково-Рътлина. Сума 57 105.00 лева; 

 Изготвен работен инвестиционен проект и извършен основен ремонт на пътища, 

свързващи Д. Хубавка и П. Хитово, ІV път TGV 2078/ІІІ -408 – Омуртаг – Моравка/ 

TGV 2051. Сума 36 512.82 лева; 

 Разработен е проект “Рехабилитация на общински път TGV 1058/II-48, Омуртаг-

п.к.Зелена Морава/-ВЕРЕНЦИ-БЪЛГАРАНОВО-МОГИЛЕЦ-/TGV1073/ от км 

0+000 до км 16+500”, на стойност 5 379 768,62 лева без ДДС, внесен за одобрение в 

ДФ «Земеделие» по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. 

 Изготвен работен инвестиционен проект и извършен основен ремонт на път TGV 

2051/1-4 п.к. Камбурово – Омуртаг/ П. Хитово-Росица от км.0+160 до км.3+309. 

Сума 275 080,32 лева; 

 Текущ ремонт предпазни огради и тротоари на мост при км.2+300 от път TGV 

2051/I-4 п.к.Камбуро/П.Хитово. Сума 8763,90 лева; 

 Изпълнен и въведен в експлоатация през 2011 г. проект „Инфраструктурни мерки 

за стабилизиране и укрепване на свлачища на общински път TGV2054 / ІІІ – 4802, 

п. к. Горско село – Илийно / - Птичево по ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г. и 

е извършен основен ремонт на път TGV2054 / ІІІ – 4802, п. к. Горско село – Илийно 

/ - Птичево /участъците на укрепеното свлачище при км.6+200 и 6+ 900. Сума 59 

698,97 лева; 

 Основен ремонт на път TGV 2072/ІІІ – 704, Менгишево – Долно Новково/ - Рътлина 

от км. 0+000 до км. 0+865 на стойност 19 479,66 лева; 

 Основен ремонт на път TGV 2064/ ІІ – 48, Омуртаг – Тича – Станец от км. 0+000 до 

км. 2+120 на стойност 204 534,23 лева; 

 Основен ремонт на път TGV 2078/ІІІ - 408, Омуртаг – Моравка /Долна Хубавка 

TGV 2051 от км. 0+830 до км. 1+130 на стойност 31 084,60 лева; 

 Възстановяване на десен откос на път TGV 1058/ІІ – 48 Омуртаг – п. к. Зелена 

Морава/Веренци – Българаново – Могилец - /TGV 1073/ при км. 3+186” на 

стойност 7 970,00 лева; 
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 Разширение административен център гр.Омуртаг – I етап на стойност 93 031,00 

лева; 

 Рехабилитация на път TGV2070 (ІІІ – 704, п. к. Угледно – Менгишево) – Кестеняво 

от км. 0+000 до км. 1+400 на стойност 180 994,43 лева; 

 Основен ремонт на път TGV2065 (ІІ – 48, Омуртаг – Тича/ - Зелена Морава - / 

TGV2060/ от км. 0+000 до км. 0+790 на стойност 98 773,44 лева; 

 Основен ремонт на път TGV2078 /ІІІ – 408, Омуртаг – Моравка/ - Долна Хубавка - 

/TGV2051/ от км. 1+130 до км. 1+470” на стойност 32 219,08 лева; 

 Към 31.12.2013 г. в процес на реализация е проект „Подобряване достъпа на 

населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез рехабилитация на 

общинската пътна инфраструктура” «Рехабилитация на общински път TGV 1058/II-

48, Омуртаг-п.к.Зелена Морава/-ВЕРЕНЦИ-БЪЛГАРАНОВО-МОГИЛЕЦ-

/TGV1073/ от км 0+000  до км 16+500», Финансиращ орган Държавен фонд 

“Земеделие” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. Одобрена 

стойност 5 601 620,00 лева. 

 

 (М 4.3.) Енергийна ефективност; 

Във връзка с енергийната ефективност на общинските сгради са извършени 

следните мероприятия: 

 Вътрешен ремонт - ОУ “Христо Смирненски” с. Обител, ОУ “Д-р П. Берон” 

с. Плъстина, І НУ ”Хр. Смирненски” гр. Омуртаг. 

 Ремонт на отоплителна инсталация - ОУ “Христо Ботев” с. Камбурово, 

Прогимназия “Акад. Д. Йорданов. 

 Ремонт на покрив - І НУ ”Хр. Смирненски” гр. Омуртаг, ОУ “Христо Ботев” 

с. Зелена Морава. 

 Подмяна на дограма - І НУ ”Хр. Смирненски” гр. Омуртаг. 

През месец март 2010 г. приключи реализацията на проект "Подобряване на 

материалната база на образователната инфраструктура в Община Омуртаг за интегрирано 

и устойчиво местно развитие" реализиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 

Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Oперация 4.1: „Дребномащабни 

местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

BG161РО001/4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна 

образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие” със следните 

обекти: Рехабилитация на гимназия "Симеон Велчев" гр. Омуртаг и Детска ясла № 1 гр. 

Омуртаг. 

Към 31.12.2013 г. в процес на изпълнение е Проект «Реконструкция/ 

възстановяване и оборудване на МБАЛ Омуртаг ЕАД гр. Омуртаг» по Оперативна 

програма “Регионално развитие” (2007-2013), Схема за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ: BG161РО001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция /обновяване и 

оборудване на общински лечебни заведения в общини извън градските агломерационни 
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ареали” на стойност 4 522 594,75 лв. с ДДС, от които съфинансиране от общината 75 

994,52 лв. с ДДС. 

Изготвен е проект „Подобряване на средата за живот в населените места на 

територията на община Омуртаг чрез реконструкция и изграждане на енергоспестяващо 

улично осветление“ и внесен за кандидатстване в Държавен фонд “Земеделие” по 

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. на обща стойност 1 428 771,96 лева. 

Отказано е финансиране със Заповед № 03-РД/3700 от. 20.12.2013 г. на Изп. директор на 

ДФЗ поради недостатъчен бюджет по мярката. 

През 2013 г. са изпълнени и следните ремонтни работи: 

 “Текущ ремонт на детска градина “Щастливо детство” филиал Церовище”; на 

стойност 18 000,00 лв. 

 “Текущ ремонт клуб на пенсионера гр. Омуртаг” на стойност 25 163,28 лв. 

 “Ремонт на покрив на кметство с. Звездица” на стойност 22 571,29 лв. 

 “Ремонт на покрив на кметство с. Врани кон” на стойност 19 924,73 лв. 

 “Текущ ремонт на кметство с. Горно Козарево” на стойност 28 583,54 лв. 

 ”Подмяна на РVС дограма на кметство с. Горно Козарево” на стойност 7 000,00 лв. 

Изпълнен е и проект „Изграждане на фотоволваична електроцентрала в с. 

Церовище, община Омуртаг, област Търговище" на частна фирма по ПРСР 2007-2013 г. 

 

 (М 4.4) Подобряване водоснабдяването на населените места чрез 

изграждане на допълнителни съоръжения и ремонт и реконструкция на амортизирани 

водопроводи: 

 Изпълнен е инженеринг на обект: Изграждане на водопровод I и ІІ етап от обект: 

Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг от яз. Ястребино.  

 Извършени са ремонтни дейности за водоснабдяване в селата - Висок и Могилец.  

 Разработен е работен проект за «Водоснабдяване на с. Кестеняво с помпена 

станция и напорен тръбопровод от резервоара на с. Долно Новково до резервоара на 

помпена станция с. Кестеняво, Община Омуртаг». 

 Разработен е работен проект за «Допълнително водоснабдяване на с. Долно 

Козарево община Омуртаг от каптаж «Екишче чешме» в землището на с. Горно Козарево. 

 Разработен е работен проект за Допълнително водоснабдяване на с.Долно Козарево 

,Община Омуртаг от каптаж “Буюксърт” в землището на с. Г. Козарево.  

 Извършен е ремонт и въведен в експлоатация водопровода от водопроводна 

система ”Злостен” от с. Ябланово до водоема на с. Врани Кон, с което се гарантира 

водоподаването на с. Врани кон. 

 През 2012 г. в процес на актуализиране и разработване на работен проект за 

“Допълнително водоснабдяване на с. Долно Козарево, Община Омуртаг от каптаж 

“Буюксърт” в землището на с. Г. Козарево”.  

 През 2010, 2011 и 2012 г. в процес на реализация е проект “Техническа помощ за 

подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води в гр. Омуртаг, обл. Търговище”, Процедура за предоставяне на 
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безвъзмездна финансова помощ, Референтен номер: BG161PO005/08/1.30/01/01, 

приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни 

води в населени места с над 2 000 екм.ж. и в населени места с под 2 000 екв.ж. попадащи в 

градски агломерационни ареали” по ОП „Околна среда” 2007-2013 г., който по-късно е 

прекратен и е изпълнен частично. 

 През 2012 г. приключи изпълнението на “Изготвяне на инвестиционен проект за 

обект ”Реконструкция и рехабилитация на уличната водопроводна мрежа и изграждане на 

нова канализационна мрежа и ПСОВ на с. Камбурово, общ. Омуртаг” с цел 

кандидатстване по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските 

райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 

 Изпълнени са през 2013 г. строително монтажните работи на обект “Допълнително 

водоснабдяване на с. Долно Козарево” на стойност 164 000,00 лв. 

 

 (М 4.5) Доизграждане на канализационната мрежа и осигуряване 

пречистването на отпадъчните води чрез изграждане на ПСОВ и довеждаща 

инфраструктура; 

 В периода 2010-2012 г. е в процес на реализация проект “Техническа помощ за 

подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води в гр. Омуртаг, обл. Търговище”, Процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, Референтен номер: BG161PO005/08/1.30/01/01, 

приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни 

води в населени места с над 2 000 екв.ж. и в населени места с под 2 000 екв.ж. попадащи в 

градски агломерационни ареали” по ОП „Околна среда” 2007-2013 г., който е прекратен и 

е изпълнен частично. 

 Изпълнени са дейности през 2011 г. по “Изготвяне на инвестиционен проект за 

обект ”Реконструкция и рехабилитация на уличната водопроводна мрежа и изграждане на 

нова канализационна мрежа и ПСОВ на с. Камбурово, общ. Омуртаг” с цел 

кандидатстване по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските 

райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 

 

 (М 4.6) Подобряване на съобщителните връзки като качество и обхват на 

предлаганите услуги. 

 През 2010 г. Виваком извърши цифровизация на телефоните в гр. Омуртаг и на 

някои населени места от състава на община Омуртаг. 

 В процес на изпълнение е партньорски проект „Подкрепа за развитие на критична 

защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура", както и желанието да 

допринесат за осигуряването на високоскоростен широколентов достъп до интернет в 

икономически непривлекателните райони в България, в прехода към информационно 

общество” с бенефициент Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и 

информационни системи" /ИАЕСМИС/. По него е изградена ИКТ инфраструктура на 

територията на следните населени места: с. Българаново, с. Великденче, с. Величка, с. 

Веренци, с. Висок, с. Врани кон, с. Голямо Църквище, с. Горна Хубавка, с. Горно 
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Козарево, с. Горно Новково, с. Долна Хубавка, с. Долно Козарево, с. Зелена Морава, с. 

Илийно, с. Кестеняво, с. Козма Презвитер, с. Красноселци, с. Панайот Хитово, с. Петрино, 

с. Птичево, с. Падарино, с. Първан, с. Станец. 

 

Подробна информация за изпълнените проекти и дейности с конкретните резултати 

от тях е представена в Приложение №1 Списък с реализирани проекти и дейности на 

ОПР Омуртаг 2005 – 2013 г. 

 

5. Оценителен въпрос V.5. Каква е степента на постигане на Приоритет 5. 

„Устойчиво развитие на селищната мрежа и екологизация на средата“? 

 

Съгласно включените цели и мерки по Приоритет 5 „Устойчиво развитие на 

селищната мрежа и екологизация на средата“ към 31.12.2013 г. са предвидени следните 

мерки: 

 (М 5.1.) Създаване на необходимата кадастрална и обща планово- 

устройствена основа за използване потенциалите и ресурсите на територията; 

Изработени и одобрени със Заповед РД-18-86/17.12.2009 г. са кадастралната карта 

и кадастралните регистри на землище на гр. Омуртаг. 

 

 (М 5.2.) Благоустройство на населените места в общината; 

 През периода са извършвани периодично ремонтни дейности свързани с 

благоустройството на населените места, в т.ч подобряване на градската среда и уличната 

инфраструктура. 

 През 2007 г. е изпълнен проект “Рехабилитация на част от улична мрежа с. 

Беломорци, ул. “Иван Станков” км. 0+000 до км. 0+638; ул. "Георги Папов" част 1-ва, км 

0+000 до км 0+813; ул. "Георги Папов" част км 0+000 до км 0+256; ул. "Шипка" и ул. 

"Дунав км 0+000 до км 0+290”. 

 Разработен е технически проект за «Кръстовище в гр. Омуртагна ул. Ген. Тотлебен 

и ул. Търновска». 

 Изработка на декоративно-монументална скулптора - космонавт за нуждите на 

община Омуртаг в кв.77 – изработена от месинг на стойност 43 600,00 лв. 

 Кметство с. Беломорци реализира проект „Почистване и освежаване, както и 

облагородяване на детски парк и възстановяване на място за отдих с. Беломорци“ по 

Национална кампания „За чиста околна среда – 2013 г.“, на тема „Обичам природата и аз 

участвам“ на стойност 7 884,60 лв.  

 През 2011 г. е изпълнен проект „Инфраструктурни мерки за стабилизиране и 

укрепване на свлачища на общински път TGV2054 / ІІІ – 4802, п. к. Горско село – Илийно 

/ - Птичево при км. 6+200 и км. 6+900” по ОПРР; 

 През 2012 г. е изпълнен проект „Рехабилитация на 3 бр. обществени зелени площи 

в общ. Омуртаг, обл. Търговище, както следва: "Рехабилитация на обществени зелени 

площи – парк, местността “парка” гр. Омуртаг, общ. Омуртаг", "Рехабилитация на 

обществени зелени площи“ - УПИ І, кв.124, по плана на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг и 



 

Доклад с резултати от Последваща оценка на  

Общински план за развитие на община Омуртаг 2005-2013 г. 

 

 
Страница 

31 

 

"Рехабилитация на обществени зелени площи в УПИ VIII И IX, кв. 31, по плана на село 

Камбурово, общ. Омуртаг", на стойност 1 554 265.57 лева без ДДС, същият е внесен за 

одобрение в ДФ «Земеделие» по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. 

 

 (М 5.3.) Изграждане на достъпна градска среда за хора с физически 

увреждания 

 През периода при полагането на тротоарна настилка на ремонтираните улици са 

извършени скосявания на тротоара, с цел подобряване на достъпа за хора с физически 

увреждания. 

 През 2012 г. при реализация на обект „Разширение Административен център гр. 

Омуртаг – І етап”, са изградени подходи за хора с физически увреждания. 

 В изпълнение на Проект «Реконструкция/ възстановяване и оборудване на МБАЛ 

Омуртаг ЕАД гр. Омуртаг» по Оперативна програма “Регионално развитие” (2007-2013), 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/4.1-05/2011 

„Подкрепа за реконструкция /обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в 

общини извън градските агломерационни ареали”, е изградена платформа за хора с 

физически увреждания и подмяна на асансьори. 

 

 (М 5.4). Контролиране на събирането и обезвреждането на твърдите 

битови отпадъци; 

 Регионално депо гр. Омуртаг е въведено в експлоатация от 2008 г. Същото приема 

отпадъците на общините Омуртаг, Котел и Върбица. Единствения метод за обезвреждане 

на отпадъците през изследвания период е тяхното депониране на битови отпадъци на 

регионално депо – Омуртаг. 

 По ПУДООС са закупени съдове, техника за организирано сметосъбиране и 

техника за експлоатация на РЦКОТБО. 

 Събрани и обезвредени са негодните за употреба пестициди на територията на 

Община Омуртаг. 

 

 (М 5.5.) Въвеждане на съвременни технологии за третиране и 

обезвреждане на отпадъците; 

 През 2010 г. е в процес на реализация проект „Техническа помощ за подготовка на 

инвестиционни проекти за подобряване на инфраструктурата за третиране на отпадъците 

в общините Омуртаг, Върбица и Котел”, Процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, Референтен номер: BG161PO005/08/2.30/01/03, приоритетна ос 2 

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, по ОП «Околна 

среда 2007-2013 г.» Целта е да се подготвят всички необходими документи по 

строителството на ІІ-ра и ІІІ-та клетка на регионалното депо. Проектът през 2011 г. е 

прекратен.  

 Община Омуртаг е изготвила документи за удължаване на срока на експлоатация 

на Клетка №1 на Регионално депо за твърди битови отпадъци гр. Омуртаг, поради наличие 

на все още свободен обем. 
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 На 25.02.2011 г. е проведено първо Общо събрание за създаване на Регионално 

сдружение за управление на отпадъците, на което се учредява “Регионално сдружение за 

управление на отпадъците – регион Омуртаг.” Целта на сдружението е да се 

доизгражда 2-ра и 3-та клетка на Регионално депо гр. Омуртаг, както и да се решат 

проблемите, свързани с опазване на околната среда и управлението на отпадъците. 

 До 2013 г. на територията на Община Омуртаг все още няма организирано разделно 

събиране на битови отпадъци. Изпратени са писма до всички организации по 

оползотворяване на отпадъците от опаковки с цел да изпратят техни оферти за услугата. 

Към 31.12.2013 г. са получени отговори от страна на организациите за оползотворяване, че 

не предвиждат и не планират разширяване на дейността си в други общини 

 (М 5.6.) Екологичен мониторинг - изграждане на система за непрекъснато 

следене на замърсяването на въздуха, водата и почвата; 

 След стартирането на експлоатацията на регионалното депо са почистени и 

ликвидирани незаконни сметища в населените места, до язовира, до водоема, до 

подстанция – гр. Омуртаг, пътя гр. Омуртаг – гр. Котел, пътя гр. Омуртаг - с. Бостан, пътя 

гр. Омуртаг - с. Красноселци, зад фургона до самолета, разклона за Кайника. Общият им 

брой е над 20 с обща площ 10 дка. Макар че се ликвидират тези незаконни сметища, се 

образуват нови.  

 Закриване и рекултивация на старото депо за битови отпадъци – гр. Омуртаг.  

 Във връзка с ограничаване вредното въздействие на шумовото замърсяване през 

2010 г. РИОКОЗ гр. Търговище изготви Анализ на шумовия статус на гр. Омуртаг. 

 

 (М 5.7.) Екологичен мониторинг - инвентаризация на находищата на билки 

на територията на община Омуртаг; 

 На територията на Община Омуртаг се събират билки от естествени находища на 

лечебни растения. Ползването и събирането на билки от естествени находища се извършва 

съобразно изискванията по Закона за лечебните растения, като общината годишно издава 

средно по 2 Позволителни за събиране на билки от диворастящи лечебни растения.  

 

 (М 5.8.) Създаване на нови горски масиви. 

 “Общински имоти” ЕООД - наред със сортиментиране, маркиране и др. през 

отчетния период са извършвани залесявания в невъзобновените участъци- отдел 373 ”е1” 

– 80 дка, като по ЛУП средногодишното залесяване възлиза на 37 дка. 

 Одобрен е проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията 

на община Омуртаг” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., 

но в последствие общината се е отказала от неговото реализиране.  

Подробна информация за изпълнените проекти и дейности с конкретните резултати 

от тях е представена в Приложение №1 Списък с реализирани проекти и дейности на 

ОПР Омуртаг 2005 – 2013 г. 
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6. Оценителен въпрос V.6. Каква е степента на постигане на Приоритет 6. 

„Засилване на социалното развитието и подобряване качеството на 

човешкия потенциал, сигурността и обществения ред“? 

 

В Приоритет 6. „Засилване на социалното развитието и подобряване 

качеството на човешкия потенциал, сигурността и обществения ред“ са включени 

шест мерки, като изпълнението по тях е представено по-долу: 

 

 (М 6.1.) Качествено подобряване на образователната система в общината; 

 Изградена е Детска градина в с.Беломорци, общ.Омуртаг с финансиране от СИФ; 

 През месец март 2010 г. приключи реализацията на проект "Подобряване на 

материалната база на образователната инфраструктура в Община Омуртаг за интегрирано 

и устойчиво местно развитие" реализиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 

2007-2013 г., Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Oперация 4.1: 

„Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ: BG161РО001/4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна 

образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие” със следните 

обекти: Рехабилитация на гимназия "Симеон Велчев" гр. Омуртаг и Детска ясла № 1 гр. 

Омуртаг.  

 През периода са изпълнявани дейности по програма „Оптимизация на училищната 

мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”. 

 Реализирани са малки проекти и дейности на местните училища по ОПРЧР. 

 

 (М 6.2.) Здравеопазване 

 Осъществен е капиталов трансфер за закупуване на оборудване на “МБАЛ-

Омуртаг” ЕАД - през 2010 г. са закупени следните дълготрайни активи: воден дестилатор, 

ЕЕГ система, рентгенова тръба за скенер, автоматичен хематологичен анализатор; 

 Към 31.12.2013 г. е в процес на реализизация проект «Реконструкция/ 

възстановяване и оборудване на МБАЛ Омуртаг ЕАД гр. Омуртаг» по Оперативна 

програма “Регионално развитие” (2007-2013), Схема за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ: BG161РО001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и 

оборудване на общински лечебни заведения в общини извън градските агломерационни 

ареали” със стойност 4 522 594,75 лв. с ДДС. и съфинансиране от общината 75 994,52 лв. с 

ДДС. 

 

 (М 6.3.) Поддържане и развитие на материалната база за постигане на 

съвременни стандарти в публичния сектор; 

 Годишно са извършвани текущи ремонти на административни сгради (кметства) в 

населените места.  
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 (М 6.4.) Развитие на социалните услуги; 

 Изпълнен е проект „Дневен център - грижа за пенсионерите в Омуртаг” по ФАР; 

 В периода 2010-2012 г. се предоставя услугата „Обществена трапезария” по проект, 

одобрен от УС на фонд „Социално подпомагане”.   

 Изпълняват се дейности по проект “Подкрепа за достоен живот” по ОПРЧР с 

бенефициент Агенция за социално подпомагане; 

 Изпълнен е и проект „Развитие на социалните услуги за “Помощ в дома”, чрез 

създаване на Звено за услуги в домашна среда на територията на Община Омуртаг" по 

ОПРЧР. 

 

 (М 6.5.) Повишаване на сигурността и опазване на обществения ред: 

 По решение на „Комисията по безопасност на движението” към община Омуртаг, 

бяха поставени 12 фотоволтаични пътни знака тип „Внимание Деца” и „Пешеходна 

пътека” в централната част на града и около училища и детски градини. Основната цел 

при поставянето им е повишаване на безопасността на движението и предотвратяването 

на пътно-транспортните произшествия и инциденти с деца и пешеходци. В различни 

населени места в общината са подменени пътни знаци, а на места са поставени нови. Нови 

гумени ограничители на скоростта са поставени в гр. Омуртаг – 4 бр., с. Обител – 1 бр., с. 

Врани кон – 1 бр. и с. Камбурово – 1 бр. 

 

 (М 6.6.) „Спорт, култура и младежки дейности"; 

 По проект: „Глобални библиотеки“ на Министерство на културата, изпълнен в 

периода 2009 – 2013 г., е предоставена компютърна техника на следните читалища: НЧ 

„Труд - 1950”, с. Врани кон, НЧ „Култура - 1940”, с. Обител, НЧ „Отец Паисий - 1870”, гр. 

Омуртаг, НЧ „Кирил и Методий - 1955”, с. Церовище, НЧ „Светлина - 1927”, с. Зелена 

морава, НЧ „Д-р Петър Берон - 1952”, с. Пъдарино.  

 В областта на спорта са изпълнени дейности по годишния спортен календар с 

включени следните събития: ученически турнир по шах – 9-12 клас; турнир „Скок от 

място” – 1-4 клас; турнир „Тенис на маса” – 5-12 клас; крос – 1-4 клас, 5-8 клас, 9-12 клас; 

стрелба с въздушна пушка за жени, работещи в общинска администрация; засаждане на 

дръвчета; турнир по волейбол за Купата на Прогимназия „Акад. Даки Йорданов” град 

Омуртаг; майски поход до хижа Кайника – общинска администрация;  „Ученическа 

спартакиада” /футболен турнир – „Купа на Кмета”; волейболен турнир – момичета, 

момчета; скок от място – момичета, момчета; бягане – момичета, момчета/; детски 

спортен празник - деца от Целодневни детски градини от община Омуртаг; футболен 

турнир между отбори от населените места в община Омуртаг за „Купа на Кмета”;  

 В областта на културата са изпълнени дейности във връзка с годишния културен 

календар, които включват тържества за всички празници с национално и местно значение 

(годишнина от Освобождението на Омуртаг и честване Деня на Омуртаг, 3 март –

Освобождението на България, Народно веселие –Великден, Отбелязване деня на Европа – 

9 май, Шествие по случай 24 май Ден на славянската писменост и на българската просвета 

и култура, Ден на детето, Юнски дни на културата и Празник на Община Омуртаг – 7 
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юни,  

Отбелязване Независимостта на България – 22 септември; Ден на възрастните хора - 1 

Октомври ; Ден на народните будители – 1 ноември, Коледни и новогодишни тържества), 

както и организиране на националния събор "И си носим песента" с. Горно Новково; 

 Изпълнени са проекти за образователна интеграция на деца и ученици от 

етническите малцинства с културна насоченост с дейности по опознаване на културата на 

различните етноси;  

 Годишно са изпълнявани дейности в областта на младежките дейности като 

честване на 1 март – Световен ден против насилието; 9 май – Ден на Европа; 31 май – 

Световен ден без тютюнев дим; 5 юни – Ден на екологията; 26 юни – Световен ден за 

борба с дрогата; 12 август – Международен ден на младежта; 21 септември – 

Международен ден на мира в рамките на Европейска младежка седмица. 

 

Подробна информация за изпълнените проекти и дейности с конкретните резултати 

от тях е представена в Приложение №1 Списък с реализирани проекти и дейности на 

ОПР Омуртаг 2005 – 2013 г. 

 

7. Оценителен въпрос V.7. Каква е степента на постигане на Приоритет 7. 

„Укрепване на административния капацитет за реализиране на 

комплексни действия в подкрепа на местната икономическа, социална и 

друга активност“? 

 

В Приоритет 7. „Укрепване на административния капацитет за реализиране 

на комплексни действия в подкрепа на местната икономическа, социална и друга 

активност“ са включени две мерки, като изпълнението по тях е предсатвено по-долу: 

 

• (М 7.1.) „Подобряване на взаимодействието между общинската 

администрация и общинския съвет чрез създаване целева работна група за изпълнението 

на общинския план" 

 Със Заповед № 759/27.12.2010 г. на Кмета на община Омуртаг е определена 

работна група за наблюдение и контрол на Общински план за развитие на община 

Омуртаг за периода 2005-2013 г., приет от Общинския съвет с Решение № 327, Протокол 

27 от 15.11.2005 г. и Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за 

развитие на община Омуртаг за периода 2011-2013 г., обсъден и приет от Общински съвет 

– Омуртаг, Протокол № 52 от заседание на Общински съвет – Омуртаг, проведено на 

30.12.2010 г., Решение № 453, като в състава на работната група са включени общински 

съветници. 

 

 (М 7.2.) „Укрепване на административния капацитет" 

 Основните дейности в изпълнение на мярката са свързани със закупуване на 

оборудване, програмни продукти и офис обзавеждане за общинската администрация. 
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 Община Омуртаг е участвала в реализацията на проект с бенефициент: Областна 

администрация Варна “За прозрачни и открити областни и общински администрации”, 

финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет” чрез ЕСФ; 

 Община Омуртаг е участвала в реализацията на проект с бенефициент: Областна 

администрация Плевен - Проект: “По-добро обслужване чрез електронно управление в 

Северозападен (СЗ), Северен централен (СЦ) и Североизточен (СИ) район за планиране” 

на Областна администрация Плевен, съфинансиран от Европейския социален фонд чрез 

ОП “Административен капацитет”, приоритетна ос ІІІ “Подобряване на обслужването на 

гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, 

Приоритет 3.1. “Качествено административно обслужване и развитие на електронното 

управление”, Бюджетна линия BG051PO002/08/3.1-02, регистрационен № А09-31-

107/30.01.2009 г. 

 Годишно служители от общинска администрация са преминавали различни 

обучения, съобразно спецификата и изискванията за съответната длъжност. 

 Към 31.12.2013 г. в процес на изпълнение е проекта „Компетентна и ефективна 

Общинска администрация Омуртаг” с бенефициент Община Омуртаг, финансиран от 

ОПАК на стойност 85 929 лв. с основна цел: да се допринесе за повишаване на 

квалификацията на служителите в администрацията, чрез провеждане на обучения в 

страната. 

 

Подробна информация за изпълнените проекти и дейности с конкретните резултати 

от тях е представена в Приложение №1 Списък с реализирани проекти и дейности на 

ОПР Омуртаг 2005 – 2013 г. 

 

8. Оценителен въпрос V.8. Каква е устойчивостта на осъществените 

инвестиции? 

 

По отношение на устойчивостта, общината се стреми в максимална степен да 

съхрани получените продукти от извършените интервенции, въпреки недостига на 

средства и проявата на неприемливи външни действия, спрямо някои от обектите. Няма 

информация за несъхранени продукти, но не рядко се налага възстановяване на обекти, 

най-вече на части от тях. Цялостното запазване на резултатите, получени от проектни 

изпълнения, е задължение на Общината и в повечето случаи е с времеви хоризонт 

минимум 3-5 години, съобразно изискванията на донорските програми.  

Това не се отнася до капитализираните инвестиции в сграден фонд и 

придобиването на дълготрайни материални активи, за които резултатите са с дългосрочно 

съхранение. Първата категория се отнася до сгради за предоставяне на публични услуги, 

които след основен ремонт са модернизирани, а втората до новопостроени сгради. 

Погледнато през призмата на устойчивостта на резултатите, логично е въздействието да 

остане постоянно. 

 

 

http://umispublic.government.bg/iBeneficientProjects.aspx?benef=1649
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VI. ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

 

Оценката на общото въздействие е изготвена на база общите индикатори за 

въздействие в областта на регионалната политика за постигане на растеж и заетост и 

включени в ОПР на община Омуртаг за периода 2005 – 2013 г., за които има надеждна 

статистическа информация. 

При изготвянето на тази оценка е необходимо да се вземат предвид някои 

обстоятелства и ограничения. От една страна, за да се подпомогне реално подготовката 

за следващото програмиране тази оценка трябва да е налице поне една година преди 

датата на приключване на Общинския план за развитие. Според нормативната уредба в 

страната оценката на общото въздействие като част от последващата оценка е налице до 

една година след края на периода за програмиране, докато новият ОПР е необходимо да 

бъде изготвен три месеца преди стартирането на новия планов период. Т.е. последващата 

оценка може да даде само препоръки относно бъдеща актуализация на ОПР на община 

Омуртаг 2014 – 2020 г. От друга страна, за да могат въздействията да получат осезаемо 

материално изражение, са необходими поне две-три години след края на периода на 

програмиране. Ограничение поставя и факта, че все още липсва пълен набор от статистика 

на ниво община. Това затруднява изготвянето на оценката за общото въздействие, особено 

по отношение на индикаторите за околна среда спрямо глобалните екологични цели, 

основните икономически показатели като БВП и БДС, научно-изследователска и развойна 

дейност и Интернет. Освен това, липсата на цялостна система от индикатори за 

наблюдение и оценка на плана затруднява крайната оценка на влиянието, което са оказали 

публичните средства върху общото въздействие на плана.  

 

1. Оценителен въпрос VI.1. Каква е оценката на въздействието по отношение 

на съотносимите индикатори към Приоритет 1. „Стимулиране на 

местната икономическа активност и подобряване на бизнес климата в 

общината“ и Приоритет 3.„Съхраняване на традиционни жизнени 

отрасли и производства и допълването им с алтернативни производства и 

дейности с потенциали за ускорено развитие" 

 

За да се оцени въздействието върху икономическото развитие бяха изследвани 

основните икономически показатели на нефинансовите предприятия по икономически 

дейности до 2013 г.: брой на нефинансовите предприятия, брой на заетите, разходи за 

придобиване на ДМА, нетни приходи от продажби и основните икономически показатели 

по групи предприятия според броя на заетите, а статистически данни за това са 

представени съответно по-долу в таблиците.  

 При изготвяне на Областната стратегия за развитие на област Търговище е 

показано, че нетните приходи от продажби на един жител са под 70 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години (2009, 2010, 2011). 
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Таблица 2. Нетни приходи от продажби на жител в община Омуртаг до 2011 

г. 

Община 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Средна 

2009-11 г. 

Антоново 0,67 0,85 1,53 1,02 

Омуртаг 4,12 4,75 5,44 4,77 

Опака 2,13 2,87 3,59 2,86 

Попово 8,65 10,36 13,47 10,82 

Търговище 15,09 17,27 20,91 17,76 

Р. България 24,22 25,11 28,46 25,93 

Източник: Областна стратегия за развитие на област Търговище 2014-2020 г. 

 За последните две години от периода се наблюдава, че нетните приходи от 

продажби нарастват, както и придобитите ДМА на нефинансовите предприятия. 

Основните икономически дейности, развити в общината са „Търговия; Ремонт на 

автомобили и мотоциклети“, „Преработваща промишленост“ и „Селско, горско и рибно 

стопанство“. 

 

Таблица 3. Основни показатели на нефинансовите предприятия по 

икономически дейности в община Омуртаг 

Икономически дейности 

Нетни приходи от продажби 

(хил. лв.) 
ДМА (хил. лв.) 

2012 2013 2012 2013 

ОБЩО 84 621 90 257 26 235 33 447 

Селско, горско и рибно стопанство 
11 601 20 870 9 911 16 584 

Преработваща промишленост 26 190 22 022   

Строителство     

Търговия; Ремонт на автомобили и 

мотоциклети 31 199 32 545 6 751 5 053 

Транспорт, складиране и пощи   4 186 4 444 

Източник: Териториално статистическо бюро - Търговище, 2015 г. 

 

В общината оперират редимно микропредприятия до 9 заети. 

Таблица 4. Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия по 

групи предприятия и години според броя на заетите за община Омуртаг 

Брой групи предприятия по години 2011 г. 

Микро до 9 заети 435 

Малки от 10 до 49 36 

Средни от 50 до 249 5 

Големи над 250  

Общо 476 

Заети лица 2 052 

Наети лица 1 671 

Източник: Териториално статистическо бюро - Търговище, 2015 г. 
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По отношение на вторичния сектор се наблюдава, че приблизително 23% от заетите 

са от сектора.   

Таблица 5. Основни характеристики на сектор индустрия за 2011 г. 

Община, 

Област 

Предп

ри 

ятия 

Произведена 

продукция 

Приходи 

от 

дейността 

Нетни 

приходи 

от 

продажби 

Разходи 

за 

дейност

та 

Заети 

лица 

Наети 

лица 

Разходи 

за 

възнагр

аждени

я 

ДМА 

Брой Хил.лв Б р о й Хил.лв 

ОМУРТАГ 43 6 164 6 932 6 132 6 655 467 441 1 607 6 523 

Област 

Търговище 
487 758279 826083 772441 766571 10170 9827 62912 503278 

Дял от 

областта 
8,83 0,81 0,84 0,79 0,87 4,59 4,49 2,55 1,30 

Източник: Териториално статистическо бюро - Търговище, 2015 г. 

 

По отношение на туризма се наблюдава минимална положителна промяна по 

отношение на основните показатели, посочени по-долу: 

 

Таблица 6. Основни показатели в сферата на туризма 

Показатели 
Мерна 

единица 
2010 2011 2012 2013 

Средства за подслон и места за 

настаняване 
брой 1 1 1 1 

Легла брой 32 32 34 34 

Легладенонощия брой 11 680 11 680 12 382 12 410 

Стаи брой 14 14 14 14 

Реализирани нощувки брой 699 ..  ..  .. 

Пренощували лица брой 658 ..  ..  .. 

Приходи от нощувки  лева .. ..  ..  .. 

Хотели брой 1 1 1 1 

Източник: НСИ, 2016 г. 

 

2. Оценителен въпрос VI.2. Каква е оценката на въздействието по отношение 

на съотносимите индикатори към Приоритет 2. „Възстановяване на 

позициите на аграрния сектор чрез развитие на съвременно фермерство“ 

 

Спрямо националната класификация и европейската политика за развитие на 

селските райони, Община Омуртаг попада в категорията „селски район“ и е допустима за 

финансиране по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 и Оперативна 

програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г. 

В таблица 3 по-горе бяха разгледани специфични индикатори, отразяващи 

развитието на отрасъла селско стопанство по основните икономически показатели на 
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нефинансовите предприятия по икономическа дейност „Селско, горско и рибно 

стопанство“.  

От данните в таблицата по-горе може да бъде направен извода, че селското 

стопанство носи 23% от нетните приходи от продажби за 2013 г. и 49% от инвестиците в 

ДМА, което прави сектора водещ в общината по този показател.  

 

3. Оценителен въпрос VI.3. Каква е оценката на въздействието по отношение 

на съотносимите индикатори към Приоритет 4. „Модернизация и 

развитие на инфраструктурата с оглед засилване 

конкурентноспособността и подобряване на жизнената среда" 

 

Основните показатели за изследване в тази категория са свързани предимно с 

изграждане на техническа инфраструктура, което дава основание да се обединят в една 

тематична област на оценка.  

В „Методическите указания на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройство за актуализация на действащите стратегии и планове за регионално и 

местно развитие – 2009 г.“ и в „Методически указания за разработване на национална 

стратегия за регионално развитие (2012 – 2022 г.), регионални планове за развитие на 

районите ниво 2 (2014 – 2020 г.), областни стратегии за развитие (2014 – 2020 г.), 

общински планове за развитие (2014 – 2020 г.); 2011 г. МРРБ“ се насърчава включването 

на ключовите стратегически индикатори за интегриране на глобалните цели по 

околната среда. След направена справка в НСИ и РИОСВ – Търговище се установи, че за 

седемте индикатора (относителен дял на антропогенно натоварените територии 

(инфраструктура, селища, промишлени обекти), съотношение между горските, 

земеделските и урбанизираните територии, емисии на парникови газове (приравнени към 

CO2 еквивалент) на жител от населението, разходи за ДМА с екологично предназначение, 

разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението, дял от 

територията с висок риск от ерозия, степен на постигане на националните цели за 

използване на ВЕИ и енергийна ефективност) няма налична информация на ниво 

община.  

Представените изпълнени проекти и дейности в Приложение №1 показват явен 

напредък по отношение подобряването на техническата инфраструктура, която допринася 

за опазването на околната среда.  

Екипът, изготвил последващата оценка, се спря на следните индикатори, за които 

има налична статистическа информация и които се поддържат. На таблица 7 са 

представени наличните данни относно техническата инфраструктура. 
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Таблица 7. Основни индикатори за техническа инфраструктура и околна среда 

Наименование на индикатора 

Обща стойност за 

периода 2005-

2013 г. към 

31.12.2013 г. 

Изградена/рехабилитирана/реконструирана общинска пътна мрежа в 

км 
0 

Изградена/рехабилитирана/реконструирана улична мрежа в км 0 

Изградена/рехабилитирана/реконструирана водопроводна мрежа в км 5,68 

Намаляване на загубите на вода по водопреносната мрежа (в %) 2% 

Изградена/рехабилитирана/реконструирана канализационна мрежа в км 0 

% на отпадъчните води, подложени на първично пречистване 0 

% на отпадъчните води, подложени на вторично пречистване 0 

домакинствата / стопанските предприятия, обслужвани от новите / 

подобрени системи за водоснабдяване  
39 

Инсталираната широколентова (оптичен кабел) мрежа (в км) 0 

Брой стандартни обитавани жилища на 1000 човека  2,35 

Брой жилища без основни благоустройствени елементи (ток, вода, 

канал)  
0 

Брой жилища с енергиен сертификат 0 

Дължина на обновената електропреносна в км 

2,15 км мрежи 

и 0,76 кабелни 

линии 

Източник: Общинска администрация Омуртаг, ВиК, Енерго про, 2016 г. 

 

4. Оценителен въпрос VI.5. Каква е оценката на въздействието по отношение 

на съотносимите индикатори към Приоритет 6. „Засилване на 

социалното развитието и подобряване качеството на човешкия 

потенциал, сигурността и обществения ред“? 

 
 

Във връзка с проследяване на демографското развитие на община Омуртаг, в 

таблица 8 е разгледана динамиката на основни демографски показатели за периода 

2005-2013 г.: 

Таблица 8. Основни демографски показатели за община Омуртаг  

Основни демографски показатели 2005 г. 2010 г. 2013 г. 

Средногодишен брой на населението (общо) 25 080 24 028 21 679 

Средногодишен брой на населението (градско) 8932 8669 7607 

Средногодишен брой на населението (селско) 16 148 15 359 14 072 

Съотношение градско население (в %) 35,6 36,1 35,1 
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Източник: Национален статистически институт, 2015 г. 

 

Посочените статистически данни показват, че до 2013 г. средногодишният брой на 

населението на община Омуртаг бележи тенденция на постоянно намаление. По 

отношение на раждаемостта се забелязват колебания, а за смъртността - тенденция към 

леко намаление за периода 2005-2013 г. Естественият прираст варива, като през 2010 г. е с 

положителни стойности.  

Негативна тенденция се наблюдава по отношение на броя на заселените, който 

намалява за 2013 г. спрямо 2005 г. От друга страна, броят на изселените бележи колебливи 

стойности, като най-голяма стойност е отчетена през 2010 г. Механичният прираст също 

варира, но се запазва отрицателен за целия разглеждан период. 

На базата на тези данни можем да направим извод, че населението на общината 

намалява предимно поради отрицателният механичен прираст. 

 

По отношение на оценката на въздействието върху пазара на труда, основните 

изследвани индикатори, които оценителят взе предвид, са безработица, заетост и 

икономическа активност. 

В таблица 9 са представени данни относно безработицата в община Омуртаг за 

периода 2005-2013 г.: 

Таблица 9. Данни за икономическата активност и безработицата в община 

Омуртаг за периода 2005-2013 г. 

Показатели 2005 2010 2013 

Общо 4293 2965 2528 

Коефициенти на безработица - % 34,33 23,7 32,8 

Разпределение по пол:      

- жени 2361 1836 1517 

Живородени (в брой) 238 326 252 

Коефициент на раждаемост (в ‰) 9,49 13,57 11,62 

Умрели (в брой) 310 292 252 

Коефициент на смъртност (в ‰) 12,36 12,15 11,62 

Естествен прираст (в брой) -72 34 0 

Коефициент на естествен прираст (в ‰ ) -2,87 1,42 0,00 

Заселени (в брой) 517 383 257 

Заселени (в ‰) 20,61 15,94 11,85 

Изселени (в брой) 669 873 388 

Изселени (в ‰) 26,67 36,33 17,90 

Механичен прираст (в брой) -152 -490 -131 

Коефициент на механичен прираст (в ‰) -6,06 -20,39 -6,04 
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Показатели 2005 2010 2013 

- мъже  1129 1011 

Разпределение по възраст :     

до 19 години 1079 32 17 

- от 20 до 24 години 137 101 

- от 25 до 29 години 167 139 

- от 30 до 34 години 1927 217 172 

- от 35 до 39 години 297 207 

- от 40 до 44 години 319 238 

- от 45 до 49 години 410 315 

- от 50 до 54 години 1287 445 397 

- над 55 години 941 942 

Разпределение по квалификация:      

- работническа квалификация  482 773 

- специалисти  139 123 

- без специалност и професия  2344 1632 

Разпределение по образование:      

- с висше образование 41 50 52 

- със средно образование  680 922 

в т.ч. със средно професионално 

образование 

 510 787 

- с основно  1391 908 

- с по ниско образование  844 646 

Продължително безработни лица:      

- от 12 до 24 месеца  616 430 

- над 24 месеца  1225 963 

Източник: Дирекция „Бюро по труда“ – Омуртаг, 2013 г.  

Видно от таблицата е, че за 2013 г. броят на безработните е намалял спрямо 

данните за 2005 г., но равнището на безработица е приблизително на същото ниво, като 

това от 2005 г. По-ниско е било то през 2010 г., но за целия период данните показват, че 

безработицата в общината е значително над средната за страната – близо три пъти за 2013 

г. 

Всички безработни, регистрирани в бюрото по труда и неговите филиали, са 

консултирани за възможностите за обучение, стажуване и устройване на работа, както на 

първичния пазар на труда, така и за участие в реализирането на работни места по 

национални програми, насърчителни мерки и мерки, финансирани от ЕС и ЕСФ. 

Средната годишна работна заплата е ключов индикатор за развитието на 

общината. За периода 2003 – 2011 г. тя бележи тенденция към увеличение от 2257 лв. за 

2003 г. на 4224 лв. за 2008 г. и на 5 229 лв. за 2011 г., по-ниска от средната за Р. България 

(8 230) за същата година. Годишното повишение в е рамките на 100-150 лв. 

За оценка на въздействието по отношение на всички социални сектори екипът, 

изготвил последващата оценка, се спря на няколко индикатора във всяка област, за които 

получи надеждна статистическа информация.  

 По отношение на индикаторите за образование, вкл. образователна 

инфраструктура, данните са представени в таблици 10, 11, и 12: 
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 Таблица 10. Детски градини в община Омуртаг 

Индикатори в сферата на 

образованието/ години 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

Детски градини - общо 10 9 6 6 

Детски учители 74 75 67 63 

Деца  753 768 689 659 

Целодневни детски градини 10 9 6 6 

Детски учители 73 .. 67 63 

Деца  740 755 689 659 

Източник: Национален статистически институт, 2015 г. www.nsi.bg 

Данните сочат, че през периода 2010-2014 г. намалява броят на детските градини 

(от 10 на 6) и съответно намалява броят на детските учители и деца.  

В таблица 11 е посочена основна информация относно броя и вида на учебните 

институции в община Омуртаг, както и броя на учащите в тях, за периода 2010-2013 г.: 

 

Таблица 11. Учебни институции и брой учащи в община Омуртаг за периода 2010-

2013 г. 

Индикатори в сферата на образованието 
2010/

2011 

2011/

2012 

2012/

2013 

2013/

2014 

Учебни институции (общо) 11 11 11 11 

Общообразователни училища 10 10 10 10 

Професионални гимназии 1 1 1 1 

Източник: Национален статистически институт, 2015 г. www.nsi.bg 

 

По данни от таблицата, може да бъдат направени следните изводи: през периода 

2010-2014 г. остава постоянен броят на учебните институции (11 бр.) - 10 

общообразователни училища и една професионална гимназия.  

 

По отношение на индикаторите, заложени в Общинския план за развитие, 

резултатите са представени по-долу: 

Таблица 12. Справка за броя на компютрите, броя на интернет местата и 

броя на учениците за 2007 г. и 2013 г. в ОУ на територията на Община Омуртаг 

Наименование на учебното заведение 

Брой 

компютри 

Брой на 

Интернет 

места 

Брой на 

учениците 

2007  2013  2007  2013  2007  2013  

ОУ "Н. Й. Вапцаров", с. Врани кон 27 81 27 81 150 162 

ОУ "Христо Ботев", с. Зелена морава 12 20 11 20 212 125 

ОУ "Г. С. Бенковски", с. Беломорци 12 14 12 14 140 98 

ОУ "Д-р Петър Берон", с. Плъстина 18 42 18 42 170 162 

ОУ "Христо Ботев", с. Камбурово 10 13 10 13 165 173 

ОУ "Христо Смирненски", с. Обител 10 42 10 42 146 98 
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Наименование на учебното заведение 

Брой 

компютри 

Брой на 

Интернет 

места 

Брой на 

учениците 

2007  2013  2007  2013  2007  2013  

Профилирана гимназия "Симеон Велчев", 

гр. Омуртаг 

27 40 27 40 186 258 

ОУ "Акад. Даки Йорданов", гр. Омуртаг 29 69 24 37 448 412 

І НУ "Христо Смирненски", гр. Омуртаг 17 35 17 35 367 309 

ІІ НУ "Васил Левски", гр. Омуртаг 10 12 10 12 144 117 

ПГТрЛП, гр. Омуртаг 43 72 43 102 348 187 

ОБЩО 172 368 166 336 2128 1914 

Източник: Община Омуртаг, 2016 г. 

Данните показват, че е увеличен борят на компютрите и местата с Интернет достъп 

за учениците, за които се наблюдава отрицателна тенденция на намаление. 

Осезаемо въздействие се наблюдава върху подобряването на образователната 

инфраструктура чрез извършването на основен ремонт на училища и детски градини и 

въвеждането на мерки за енергийна ефективност.  

Основни статистически индикатори за здравеопазването, вкл. инфраструктура са 

посочени в таблица 13: 

Таблица 13. Основни индикатори в сферата на здравеопазването 

Индикатори 2010 2011 2012 2013 

Болнични заведения - общо 1 1 1 1 

   легла 142 124 124 124 

   многопрофилни болници 1 1 1 1 

   легла 142 124 124 124 

Лечебни заведения за извънболнична помощ - общо 3 3 3 3 

Медицински центрове 1 1 1 1 

Самостоятелни медико-диагностични и медико-

технически лаборатории 

2 2 2 2 

Медико-дентални центрове - - - - 

Други лечебни и здравни заведения - - - - 

Източник: Национален статистически институт, 2015 г. www.nsi.bg 

 

Видно от посочените данни в таблицата, легловата база намалява през изследвания 

период, а броят на лечебните заведения се запазва. 

Следва да се отбележи, че за болничното заведение “МБАЛ - Омуртаг” ЕАД, 

обслужващо населението на общините Омуртаг и Антоново, както и на съседните общини 

извън областта - Котел и Върбица, е стартиран ремонт на сградите на МБАЛ - гр. Омуртаг 

и МЦ - гр. Омуртаг по проект "Реконструкция/възстановяване и оборудване на МБАЛ 

Омуртаг ЕАД гр. Омуртаг", който проект оказва влияние на регионално ниво. 

Силно въздействие е настъпило в сферата на социалните дейности и 

разширяването на гамата на предоставяне на социални услуги в общността. Голяма част 
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от дейностите са финансирани по ОПРЧР. Пряко въздействие е оказано както към лицата, 

нуждаещи се от социалните услуги, така и за намаляване на безработицата, предприетите 

дейности са подпомогнали интеграцията на уязвимите групи.  

В сферата на културата основно въздействие е оказано посредством дейността на 

26-те читалища в общината, от които 6 бр. предоставят и Интернет достъп, а в 17 от тях 

има офис-техника. Следва да се отбележи и годипното организирано мероприятие за 

популяризиране на местния фолклор и традиции - национален събор "И си носим песента" 

в с. Горно Новково. Общинският исторически музей в Омуртаг също привлича годишно 

стотици посетители. 

В сферата на спорта основно въздействие е оказано чрез изпълнение на ежегодни 

спортни дейности от спортния календар. 

 

5. Оценителен въпрос VI.6. Каква е оценката на въздействието по отношение 

на съотносимите индикатори към Приоритет 7. „Укрепване на 

институционалния и административен капацитет на общината“? 

 

В изпълнените дейности по ОПР на община Омуртаг 2005 – 2013 г. приоритетно 

място е отделено на повишаването на административния капацитет и подобряване 

на административните услуги. 

Във връзка с повишаването на квалификацията на общинските служители в 

Общинска администрация – Омуртаг е стартиран проекта: „Компетентна и ефективна 

Общинска администрация Омуртаг“, финансиран по Оперативна програма 

„Административен капацитет“. Към края на 2013 г. общият брой на обучените служители 

в общинската администрация е над 100 бр.  

 

VII. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА 

ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ 

 

В тази част на последващата оценка са разгледани няколко от основните 

оценителни въпроси относно ефективността, ефикасността, полезността и 

икономичността на използваните ресурси. 

 

1. Оценителен въпрос VII. 1. Каква е ефективността (сравнителна 

ефективност) и ефикасността (икономическа ефективност) на 

използваните ресурси? 

 

Оценката на ефективността и ефикасността на използваните ресурси се базира на 

сравнение между реално използваните ресурси при изпълнението на ОПР спрямо 

заложените за целия период на действие 2005-2013 г. Ефективността е необходимо да 

отговори на въпроса доколко са постигнати приоритетите, специфичните цели, мерките и 

дейностите, а ефикасността дали постигнатите резултати водят до изпълнение на 

поставените цели. За целите на оценката на ефективността и ефикасността е извършен 
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аналитичен преглед на изпълнените и договорени към 31.12.2013 г. проекти и дейностите, 

реализирани от община Омуртаг, други организации и частни предприятия (виж 

Приложение 1). 

Предвид липсата на количествено измерими индикатори относно очакваната 

степен на въздействие и постигане на резултатите по приоритети, цели и мерки 

към края на 2013 г., оценката на ефективността и ефикасността е извършена на база 

съотношението между планирано финансово изпълнение и реалното изпълнение в 

съответствие с реализираните проекти и дейности към 31.12.2013 г.  

За целите на сравнението са използвани финансовите данни от приетата 

индикативна таблица за периода 2005-2013 г. по видове финансиране (средства от: 

бюджета на общината; централния бюджет; фондовете на ЕС, ЕЗФРСР; частни 

инвестиции; други източници) и данните от реалното изпълнение по видове финансиране, 

отразено в Приложение 1. 

В таблица 14 е представено обобщеното сравнение между планираните и 

изпълнени във финансово съотношение проекти и инициативи: 

Таблица 14. Ефективност и ефикасност на приоритетите в изпълнение на 

ОПР на община Омуртаг за периода 2005-2013 г.  

Наименование на приоритета 

Планиран 

бюджет 

(в хил. лв.) 

Изпълнен 

бюджет 

(в хил. лв.) 

Процентно 

съотношение 

изпълнение 

Приоритет 1. „Стимулиране на местната икономическа 

активност и подобряване на бизнес климата в 

общината“ 

10 520 4 741 45,1% 

Приоритет 2. „Възстановяване на позициите на 

аграрния сектор чрез развитие на съвременно 

фермерство" 

84 542 1 247 1,5% 

Приоритет 3. „Съхраняване на традиционни жизнени 

отрасли и производства и допълването им с 

алтернативни производства и дейности с потенциали за 

ускорено развитие“ 

12 670 10 0,1% 

Приоритет 4. „Модернизация и развитие на 

инфраструктурата с оглед засилване 

конкурентноспособността и подобряване на жизнената 

среда“ 

162 840 14 120 8,7% 

Приоритет 5. „Устойчиво развитие на селищната мрежа 

и екологизация на средата“ 
56 030 5 663 10,1% 

Приоритет 6. „Засилване на социалното развитие и 

подобряване качеството на човешкия потенциал, 

сигурността и обществения ред“ 

17 193 7 209 41,9% 

Приоритет 7. „Укрепване на административния 

капацитет за реализиране на комплексни действия в 

подкрепа на местната икономическа, социална и друга 

активност“ 

25 50 200,0% 

Общо за ОПР на община Омуртаг 2005-2013 г. 343 820 33 041 9,6% 

Източник: Приложение 1 „Списък с реализирани проекти и дейности на ОПР 

Омуртаг 2005-2013 г.“ 
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Планираните средства за изпълнение на седемте приоритета възлизат на 343 820 

хил. лв., а реално привлечения финасов ресурс е в размер на 33 041 хил. лв. 

Съотношението на общото изпълнение спрямо планираното е 9,6%.  

Следва да се отбележи, че при планиране на бюджета на ОПР за периода 2005-2013 

г. са надценени значително прогнозите за привличане на финансови ресурси и на това 

главно се дължи лошото финансово изпълнение на плана. 

Финансовото изпълнение на Приоритети 1, 5, 6 и 7 е над средното за ОПР. 

Изпълнението на Приоритети 7 се определя като изключително над очакванията. Въпреки 

предприетите мерки и действия от страна на общината, Приоритети 2, 3, 4 и 5 се 

характеризират с лошо изпълнение, а Приоритети 1 и 6 - с незадоволително изпълнение.  

В техническо отношение по всички приоритети има изпълнени дейнсоти и 

мерки и изпълнението на плана може да се окачестви като много добро. 

На фигура 1 е представена сравнителна съпоставка между планираната финансова 

тежест на приоритетите спрямо реалното изпълнение. 

 
 

Фигура 1. Финансова тежест на приоритетите в ОПР на община Омуртаг за 

периода 2005-2013 г.1 

От посочените данни могат да се направят следните изводи: има промяна във 

финансовата тежест на приоритетите спрямо планираната. Основната сума е акумулирана 

в изпълнение на Приоритет 4 „Модернизация и развитие на инфраструктурата с оглед 

засилване конкурентноспособността и подобряване на жизнената среда“, както е 

планирана, като по отношение на финансовата тежест, приоритетът е изпълнен 

приблизително наполовина на заложеното – 47%. На второ място по бюджет и 

изпълнението е Приоритет 6 „Засилване на социалното развитието и подобряване 

качеството на човешкия потенциал, сигурността и обществения ред“ със значително по-

висок дял от планирания (22% от 5%). На трето място е Приоритет 5. „Устойчиво 

развитие на селищната мрежа и екологизация на средата със 17%. 

                                                 

 

1 Източник: Приложение 1 „Списък с реализирани проекти и дейности на ОПР Омуртаг 2005-2013“ и 

индикативна финансова таблица на ОПР на община Омуртаг 2005-2013 г. 
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На фигура 2 са представени източниците на финансиране: 

4%

22%

55%

19%

Планирани източници на финансиране

ОБ

ЦБ

ФЕС/ДИ

ЧФФ

 

26%

54%

19%
1%

Реализирани източници на финансиране

ОБ

ЦБ

ФЕС/ДИ

ЧФФ

 
Фигура 2. Източници на финансиране на ОПР на община Омуртаг за периода 2005-

2013 г.2 

Представените данни сочат, че основният акумулиран финансов ресурс в размер на 

54% от общия финансов бюджет е от средства от Ценрталния/държавен бюджет. 

Значителен е и делът на общинския бюджет – 26%. Акумулираният финансов ресурс от 

средства от ЕС към края на 31.12.2013 г. е 19% и е по-малък от планирания 55%. С 

незначителен дял са реализираните частни инвестиции, което е свидетелство и за липсата 

на интерес от страна на търговските дружества за инвестиции.  

От посочения анализ може да се направи извода, че въпреки усвоените 

средства от общинския бюджет и инвестиции от фондовете на Европейския съюз, 

                                                 

 

2 Източник: Приложение 1 „Списък с реализирани проекти и дейности на ОПР Омуртаг 2005-2013“ и 

индикативна финансова таблица на ОПР на община Омуртаг 2005-2013 г. 
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ОПР на община Омуртаг не е бил реализиран във финансово отношение поради 

особено големия размер на прогнозираните и планирани средства. 

 

2. Оценителен въпрос VII. 2. Каква е полезността на използваните ресурси? 

 

Измерването на ползите и полезността на ОПР е по-трудно измеримо поради факта, 

че социалните и екологични ползи не се изчисляват, а се анализират.  

Конкретните ползи (въздействия/резултати/продукти) и разходи за общността, 

представени в Приложение 1 към Последващата оценка на ОПР на община Омуртаг, са 

добра основа за анализ и съпоставка с бъдещите последващи оценки на Общинските 

планове за развитие на следващите програмни периоди. 

Тези изводи ни дават основание да изведем твърдението, че ОПР на община 

Омуртаг за периода 2005 – 2013 е полезен за общността и целевите групи. 

  

3. Оценителен въпрос VII. 3. Каква е икономичността на използваните 

ресурси? 

 

Изпълнението на проектите на ОПР на община Омуртаг, съфинансирани от ЕС или 

други източници, е възлагано чрез провеждане на процедури по реда на ЗОП за Община 

Омуртаг, а за останалите бенефициенти - по реда на ПМС №55 (№69 през 2013 г.). 

Изпълнителите са избирани въз основа на 2 критерия – „икономически най–изгодна 

оферта“ или „най–ниска цена“. Това ни дава основание да направим извод, че прилагането 

на принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, 

равнопоставеност и недопускане на дискриминация при възлагане на изпълнението са 

предпоставка за икономичност, ефективност и ефикасност при разходване на публичните 

средства при изпълнението на ОПР на община Омуртаг за периода 2005 – 2013 г.  

 

VIII. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА 

ПОЛИТИКАТА ЗА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

 

Общинският план за развитие на община Омуртаг 2005 – 2013 г. е основополагащ 

документ за провеждане на регионална политика на местно ниво. Чрез разработването му 

е създадена стратегия за развитието на района и са обективирани действията на местната 

изпълнителна власт. Създадени са условия за планирани и целенасочени действия, с които 

да се подобри жизнения стандарт на живеещите в общината. От гледна точка на оценката 

на стратегическия документ е изключително важно да се анализира текущата ситуация на 

територията на общината и да се оценят ефектите и въздействията от изпълнението на 

плана.  

При изпълнението на Общинския план за развитие на община Омуртаг за 2005 – 

2013  г. се наблюдават различни тенденции в постигането на приоритетите и целите.  
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Планираните средства за изпълнение на шестте приоритета за периода възлизат на 

343 820 хил. лв. Съотношението на общото финансово изпълнение спрямо планираното е 

9,6% към края на 2013 г.  

Като цяло могат да се направят следните изводи за изпълнението на ОПР на 

община Омуртаг за периода 2005 – 2013 г.: 

 към 31.12.2013 г. са изпълнени/в процес на изпълнение основополагащи за 

развитието на община Омуртаг проекти; 

 по-ниският дял на финансово изпълнение се дължи предимно на късното 

стартиране на Оперативните програми и прекалено оптимистичното 

планиране на бюджета на ОПР 2005 – 2013 г., което значително надхвърля 

възможностите за привличане на финансов ресурс от фондовете на 

Европейския съюз, както и настъпилата финансово-икономическа криза. 

Община Омуртаг е реализирала проекти за подобряване на техническата 

инфраструктура, подобряване на образователната инфраструктура, както и за подобряване 

на предоставяните социални услуги на територията на общината. Въпреки това е 

необходимо на територията на общината да се увеличат инвестициите в създаване на 

високопродуктивна и екологично чиста индустрия, както и в мерки за повишаване на 

заетостта и развитие на устойчив туризъм. 

По–общите въздействия на изпълнените проекти и дейности са следните:  

 подобрени са пътната и водопроводната инфраструктура; 

 подобрени са образователната и социалната инфраструктура; 

 предприети са мерки за благоустрояване на публичните пространства и 

за опазване и съхраняване на културното наследство на общината. 

Общинската администрация е създала много добра организация за изпълнение и 

отчитане на финансираните проекти, както и на останалите изпълнявани 

дейности, което основно е допринесло и за изпълнението в този обем на ОПР 2005-

2013 г. 

С предприетите действия, свързани с осигуряване на информация и публичност 

относно реализацията на ОПР, общината е осигурила широка обществена подкрепа и е 

включила в процеса на изпълнение всички заинтересовани страни.  

Процесът на изпълнение на плана е повлиян от редица положителни и негативни 

фактори. Община Омуртаг е успяла да привлече значителен ресурс от средства на 

Европейския съюз и други национални източници на финансиране. Безспорно 

финансовата криза в Европа е оказала негативно въздействие върху изпълнението на 

плана, значително се е увеличила безработицата, породена от липсата на възможност за 

заетост. 

Като основен ключ за привличане на инвестиции е посочено управлението на 

проекти, финансирани от ЕС или други източници. Поради този факт се насърчава 

приоритетното кандидатстване с проекти, за да може да бъде привлечен по-голям 

дял външен финансов ресурс.  

След обстоен преглед на Общинския план за развитие на община Омуртаг за 

периода 2014–2020 г. констатирахме, че не се наблюдават недостатъци в системата за 
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мониторинг на ОПР и са включени ясни и измерими междинни и най-вече крайни 

индикатори за проследяване на изпълнението. Това ще подпомогне изготвянето на 

точна и обективна междинна и последваща оценка. Основна препоръка към 

ръководството на общината е да се изготви междинна оценка, с която да се дадат 

конкретни препоръки, прецизиране и актуализиране на ОПР на община Омуртаг 2014–

2020 г. в средата на периода на неговото изпълнение. 

Препоръката към Кмета на Община Омуртаг и Общински съвет – Омуртаг е 

да продължават да бъдат изготвяни и приемани пълни, спрямо изискванията в ППЗРР, 

годишни доклади за изпълнението на ОПР, в които да се включи и отчет на 

планираните индикатори и показателите за въздействие.  

В новия ОПР за периода 2014-2020 г. всички дефинирани приоритети и цели са 

съгласувани с европейските, националните и регионалните стратегически 

документи,  поради което оценителят няма конкретни препоръки относно подобряване 

на външната съгласуваност на документа.  

По отношение на местните секторни политики се препоръчва след изтичането 

на срока на действие на приетите такива, същите своевременно да се актуализират или да 

се разработят нови за срок, покриващ времевата рамка на ОПР на община Омуртаг 

за периода 2014–2020 г. 

По отношение прилагането на принципите на информираност, партньорство и 

публичност, препоръките са насочени към запазване на използваната форма за 

осигуряване на публичност чрез Интернет страницата на общината, провеждане на 

обществени обсъждания и информационни събития.  

С оглед на изведената последваща оценка, анализа на тенденциите на 

статистическите показатели, изградения капацитет за разработване и управление на 

проекти, оценителят дава положителна прогноза относно местното развитие на 

община Омуртаг и прогноза за по-високо средно изпълнение на ОПР на община 

Омуртаг за периода 2014–2020 г. спрямо предходния план. 

 

IX.  ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение №1. Списък с реализирани проекти и дейности на ОПР Омуртаг 2005-

2013 г. 


