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05 06 07 08 09 10 11 12 13

343 820 33 041 9,6%

10 520 4 741 45,1%

3 130 0 0,0%

160 0 0,0%

50 4 741 9482,0%

1 Обучения и заетост 318
Осигурена заетост и социална 

интеграция на безработни лица
Община Омуртаг

2 Преодоляване на бедността 56
Осигурена заетост и социална 

интеграция на безработни лица
Община Омуртаг

3
Национална програма “От социални помощи към 

осигуряване на заетост” 
2 970

Осигурена заетост и социална 

интеграция на безработни лица
Община Омуртаг

“Омуртаг 

инвест” 

ЕООД; "Държ. 

лесничейство – 

Омуртаг” гр. 

Омуртаг, 

“Общински 

имоти” ЕООД

4 Проект „Нов избор – развитие и реализация” 834
Обучение и заетост за безработни 

лица

Агенция по 

заетостта

Община 

Омуртаг

5 Регионална програма за заетост – община Омуртаг 190
Осигурена заетост и социална 

интеграция на безработни лица
Община Омуртаг

6 Подкрепа за заетост 373

Осигурена заетост на 60 бр. 

регистрирани работни лица от 

приоритетната група по проекта

Община Омуртаг

Финансово 

изпълнение 

(в %)

Година на реализация
Организация Партньори

М 3: Инвестиции в човешки капитал

М 2: Подкрепа чрез рекламиране на утвърдени фирми-

производители от общината

Приоритети/Мерки/Проекти№ Постигнати резултати

Планиран 

бюджет 

(хил.лв.)

Изпълнен 

бюджет 

(хил.лв.)

П 1. Стимулиране на местната икономическа 

активност и подобряване на бизнес климата в 

общината

М 1: Създаване на условия и стимулиране развитието 

на средния и малък бизнес

Общински план за развитие на община Омуртаг 2005-

2013 г.
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Финансово 

изпълнение 

(в %)

Година на реализация
Организация ПартньориПриоритети/Мерки/Проекти№ Постигнати резултати

Планиран 

бюджет 

(хил.лв.)

Изпълнен 

бюджет 

(хил.лв.)

7 100 0

80 0

84 542 1 247 1,5%

1 760 0

4 860 0

1 830 0

950 0

47 200 1 177

1

Развитие на птицевъдството - Проект: 

"Оборудване със специализирани съоръжения и 

техника на птицеферма за 80640 бр. кокошки 

носачки в землището на с. Козма Презвитер 

община Омуртаг"

1 177 Оборудвана птицеферма

"КВИНС-

АРГО И С-

ИЕ" СД

4 792 0

50 0М 7: Екологизация на земеделието

М 5: Развитие на информационно общество

М 4: Подкрепа за ново технологично развитие

П 2. „Възстановяване на позициите на аграрния 

сектор чрез развитие на съвременно фермерство"

М 6: Възстановяване чрез ремонт и рехабилитация на 

съществуващата хидромелиоративна инфраструктура

М 1: Придобиване 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 "

М 2: Подмяна и увеличаване на трайните насаждения 

(овощни градини)

М 3: Развитие на производството на ягодоплодни 

култури - малини, ягоди

М 4: Развитие на алтернативни земеделски 

производства върху изоставени и слабопродуктивни 

земеделски земи

М 5: Създаване на условия за развитие на ефективно 

животновъдство
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Финансово 

изпълнение 

(в %)

Година на реализация
Организация ПартньориПриоритети/Мерки/Проекти№ Постигнати резултати

Планиран 

бюджет 

(хил.лв.)

Изпълнен 

бюджет 

(хил.лв.)

5 000 0

100 0

50 0

50 0

3 900 70

1
Изграждане на тържища за плодове и зеленчуци - 

в община Омуртаг
70

Проведено обучение по 

публично-частно 

партньорство, сключване на 

договор за публично-частно 

партньорство и проектиране 

на пазар за животни.

Община 

Омуртаг

ЕТ “Стезис” 

гр. Омуртаг; 

ЕТ “Олимп-

131” гр. 

Омуртаг; “Тус” 

ЕООД, 

Камбурово

14 000 0

12 670 10 0,1%

100

1 640М 2: Подкрепа за ново технологично развитие

М 9: Утвърждаване на сертификационния подход в 

аграрния сектор

М 10: Подкрепа на млади фермери - обучение, 

административни поощрения и др.

М 8: Подобряване на достъпа до земеделските 

стопанства

М 11: Подпомагане на фермерите да се приспособят 

към нарастващите изисквания на стандартите на ЕС

М 12: Създаване на междуобщински земеделски 

(стокови) тържища

М 13: Създаване на малки индустриални паркове за 

привличане на инвеститори в предприятия за 

преработка на плодове и зеленчуци (замразяване, 

сушене, консервиране, дестилиране)

П 3. „Съхраняване на традиционни жизнени отрасли и 

производства и допълването им с алтернативни 

производства и дейности с потенциали за ускорено 

развитие"

М 1: Подкрепа за развитието на бизнес и пазарна 

инфраструктура

3 /14



Приложение № 1. Списък с реализирани проекти и дейности на ОПР Омуртаг 2005-2013 г.

05 06 07 08 09 10 11 12 13

Финансово 

изпълнение 

(в %)

Година на реализация
Организация ПартньориПриоритети/Мерки/Проекти№ Постигнати резултати

Планиран 

бюджет 

(хил.лв.)

Изпълнен 

бюджет 

(хил.лв.)

10 930 10

11 Проект “Да оцветим бялото“ 10
Развитие на туризма в  

община Омуртаг

Община 

Омуртаг

Община 

Антоново

162 840 14 120 8,7%

0 0 0,0%

27 650 5 721 20,7%

1
Рехабилитация и реконструкция на общинската 

пътна мрежа
2 376

Рехабилитирана и 

реконструирана общинската 

пътна мрежа

Община 

Омуртаг

2
Рехабилитация на път IV - 48004 Омуртаг- 

Птичево-от км.5+600 до км.14+700
1 225

Рехабилитиран и възстановен 

9 км общински път

Община 

Омуртаг

3

Подобряване на съществуващи общински пътища, 

свързващи няколко населени места в община 

Омуртаг, област Търговище

2 120
Подобрени саществуващи 

общински пътища 18 км.

Община 

Омуртаг

4

Подобряване достъпа на населението и 

предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез 

рехабилитация на общинската пътна 

инфраструктура.

Подобрен път TGV 1058/II-

48, Омуртаг-п.к.Зелена 

Морава/-ВЕРЕНЦИ-

БЪЛГАРАНОВО-МОГИЛЕЦ-

/TGV1073/ от км 0+000  до 

км 16+500

Община 

Омуртаг

9 215 547 5,9%

1

"ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛВАИЧНА 

ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА в с. Церовище, община 

Омуртаг, област Търговище"

547
Изградена фотоволтаична 

централа

"БИ ЕНД АЙ - 

08 ЕООД

М 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

П 4. „Модернизация и развитие на инфраструктурата с 

оглед засилване конкурентноспособността и 

подобряване на жизнената среда"

М 1: Подобряване параметрите и състоянието на 

транспортната инфраструктура - републиканска пътна 

мрежа

М 2: Рехабилитация и реконструкция на общинската 

пътна мрежа

М 3: Енергийна ефективност
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Финансово 

изпълнение 

(в %)

Година на реализация
Организация ПартньориПриоритети/Мерки/Проекти№ Постигнати резултати

Планиран 

бюджет 

(хил.лв.)

Изпълнен 

бюджет 

(хил.лв.)

77 173 7 852 10,2%

1

Увеличаване на количествата на питейната вода 

чрез изграждане на магистрален водопровод от яз. 

"Ястребино" до гр. Омуртаг - допълнително 

водоснабдяване

3 716
Изградени 19 200 м. линеен 

водопровод

Община 

Омуртаг

2

Изграждане на водопровод ІІ етап от обект: 

Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг от 

яз. Ястребино. 

1 838
Изграден водопровод ІІ етап 

от обекта

Община 

Омуртаг

3

Техническа помощ за подготовка на 

инвестиционен проект за подобряване и развитие 

на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води 

в гр. Омуртаг, обл. Търговище

398

Подготвено инвестиционно 

проектно предложение за 

доизграждане и ориентация на 

канализационна система към 

довеждащи колектори в гр. Омуртаг, 

подмяна на водопроводна система в 

гр. Омуртаг, изграждане на 

довеждащи колектори и изграждане 

на пречиствателна станция за 

отпадни води.

Община 

Омуртаг

4
Изготвяне на инвестиционни технически и 

работни проекти в сферата на водоснабдяването
100

Изготвени инвестиционни 

прокети

Община 

Омуртаг

5
Капиталови разходи за подобряване на 

водоснабдяването
1 800

Изпълнени дейности за 

подобряване на 

водоснабдяването

Община 

Омуртаг

48 552 0 0,0%

250 0 0,0%

М 4: Подобряване водоснабдяването на населените 

места чрез изграждане на допълнителни съоръжения и 

ремонт и реконструкция на амортизирани 

водопроводи

М 5: Доизграждане на канализационната мрежа и 

осигуряване пречистването на отпадъчните води чрез 

изграждане на ПСОВ и довеждаща инфраструктура

М 6: Подобряване на съобщителните връзки като 

качество и обхват на предлаганите услуги
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Финансово 

изпълнение 

(в %)

Година на реализация
Организация ПартньориПриоритети/Мерки/Проекти№ Постигнати резултати

Планиран 

бюджет 

(хил.лв.)

Изпълнен 

бюджет 

(хил.лв.)

3

Програма: "Изграждане на инфраструктура на 

ИКТ с цел обхващане на по-големите кмества с 

възможности за бърз и качествен интернет достъп" 

- Проект: "Развитие на високоскоростен 

широколентов достъп в България посредством 

изграждането на критична, защитена, сигурна и 

надеждна обществена ИКТ инфраструктура"

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 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.

ИА ЕСМИС

56 030 5 663 10,1%

425 0 0,0%

45 250 4 147 9,2%

1

 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 I, кв. 124, по плана на гр. Омуртаг, 

общ. Омуртаг” и „Рехабилитация на обществени 

зелени площи в УПИ VIII и IX, кв. 31, по плана на 

село Камбурово, общ. Омуртаг”

894
 Рехабилитирани 3 бр. 

обществени зелени площи

Община 

Омуртаг

П 5. „Устойчиво развитие на селищната мрежа и 

екологизация на средата"

М 1: Създаване необходимата кадастрална и обща 

планово-устройствена основа за използване 

потенциалите и ресурсите на територията"

М 2: Благоустройство на населените места в общината
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Финансово 

изпълнение 

(в %)

Година на реализация
Организация ПартньориПриоритети/Мерки/Проекти№ Постигнати резултати

Планиран 

бюджет 

(хил.лв.)

Изпълнен 

бюджет 

(хил.лв.)

2

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

264

Изпълнени мерки за 

ограничаване на свлачищни 

процеси, заздравяване и 

укрепване на свлачища

Община 

Омуртаг

3
Проект по „За чиста околна среда – 2013 г.“ на 

тема „Обичам природата и аз участвам“
8 Изпълнен проект

Кметство с. 

Беломорци 

4
Капиталови разходи за подобряване на градската 

среда и уличната мрежа
1 800

Благоустроени и 

рехабилитирани зелени 

площи и ремонтирани улици 

в населените места

Община 

Омуртаг

5
Рехабилитация на улици в ромска махала, с. 

Звездица, Община Омуртаг
213

Рехабилитирани улици и 

участъци от тях с дължина 

1315 м

Община 

Омуртаг

6
Рехабилитация на ул. Палатица, в с. Камбурово, 

общ. Омуртаг
100

Рехабилитирана ул. 

Палатица, в с. Камбурово, 

общ. Омуртаг

Община 

Омуртаг

7

“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”

868
Рехабилитирана част от 

улична мрежа в с. Беломорци

Община 

Омуртаг

210 0 0,0%

7 385 450 6,1%

1

Закупуване на съдове, техника за организирано 

сметосъбиране и техника за експлоатация на 

РЦКОТБО

407

Закупени и доставени 3 броя 

сметосъбиращи автомобили 

и 3645 броя съдове за 

събиране на отпадъци тип 

“Мева”

Община 

Омуртаг

М 3: Изграждане на достъпна градска среда за хора с 

физически увреждания

М 4: Контролиране на събирането и обезвреждането 

на твърдите битови отпадъци
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Финансово 

изпълнение 

(в %)

Година на реализация
Организация ПартньориПриоритети/Мерки/Проекти№ Постигнати резултати

Планиран 

бюджет 

(хил.лв.)

Изпълнен 

бюджет 

(хил.лв.)

2

Събиране и обезвреждане на негодните за 

употреба пестициди на територията на Община 

Омуртаг

43

Третирани опасни отпадъци 

– негодни за употреба 

пестициди и обезвреждането 

им в 8 контейнера “Б-Б куб”.

Община 

Омуртаг

2 200 0 0,0%

30 1 066 3553,3%

1 Почистване и ликвидиране на незаконни сметища 350
Почистени и ликвидирани 

незаконни сметища

Община 

Омуртаг

2 Закриване на старото сметище на гр. Омуртаг 716

Закрито старо сметище в гр. 

Омуртаг в партньорство с  

норвежки партньори

Община 

Омуртаг

Норвежки 

партньори

30 0 0,0%

500 0 0,0%

17 193 7 209 41,9%

5 510 1 632 29,6%

М 6: Екологичен мониторинг - изграждане на система 

за непрекъснато следене на замърсяването на въздуха, 

водата и почвата

М 5: Въвеждане на съвременни технологии за 

третиране и обезвреждане на отпадъците

М 7: Екологичен мониторинг - инвентаризация на 

находищата на билки на територията на Община 

Омуртаг

М 8: Създаване на нови горски масиви  -около 1000 

дка

П 6 Засилване на социалното развитието и 

подобряване качеството на човешкия потенциал, 

сигурността и обществения ред

М 1: Качествено подобряване на образователната 

система в общината
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Приложение № 1. Списък с реализирани проекти и дейности на ОПР Омуртаг 2005-2013 г.

05 06 07 08 09 10 11 12 13

Финансово 

изпълнение 

(в %)

Година на реализация
Организация ПартньориПриоритети/Мерки/Проекти№ Постигнати резултати

Планиран 

бюджет 

(хил.лв.)

Изпълнен 

бюджет 

(хил.лв.)

1

Основен ремонт на действащите общински 

училища и подобряване на материално 

техническата база в учебните заведения

115

Професионална 

Гимназия по 

Транспорт и Лека 

Промишленост - гр. 

Омуртаг

2
Проект: Професионалната квалификация – път 

към кариерно развитие
51

Обучени ученици за 

разширяване и 

усъвършенстване на 

професионалната 

квалификация с цел 

подобряване на пригодността 

за заетост, подпомагане на 

професионалната кариера и 

индивидуалното развитие

Професионал

на гимназия 

по транспорт 

и лека 

промишленос

т - гр. 

Омуртаг

РАДИТА ООД, 

„АТЕХ” - ООД 

гр. Търговище, 

„Неди стил” 

ООД гр. 

Търговище, 

„Кента” АД гр. 

Омуртаг, „РЕЯ 

СТИЛ” ЕООД гр. 

Омуртаг, „М - 

Трико” гр. 

Омуртаг

3
Проект:  ИНТЕГРАЦИЯТА - БЪДЕЩЕ НА 

НАШЕТО УЧИЛИЩЕ
97

Деца и ученици от 

етническите малцинства, 

включени в приемни 

училища; учители и 

преподаватели включени в 

програми за повишаване на 

квалификацията за работа в 

мултикултурна среда

ОУ "Д-р 

Петър Берон" 

с. Плъстина

ОБЩИНА 

ОМУРТАГ; 

ЦДГ „Лилия”

4

Основен ремонт на НУ "В.Левски" гр. Омуртаг; 

ЦДГ "1-ви Юни" с. П. Козма; НУ "В. Левски" с. 

Звездица; ОУ с. Зелена морава

235

Отремонтирани НУ "В. 

Левски" гр.Омуртаг; ЦДГ "1-

ви Юни" с. П. Козма; НУ "В. 

Левски" с. Звездица; ОУ с. 

Зелена морава

Община 

Омуртаг

5
Изграждане на Детска градина в с.Беломорци, 

общ. Омуртаг
376

Изградена детска градина в 

с. Беломорци за 75 деца

Община 

Омуртаг
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Приложение № 1. Списък с реализирани проекти и дейности на ОПР Омуртаг 2005-2013 г.

05 06 07 08 09 10 11 12 13

Финансово 

изпълнение 

(в %)

Година на реализация
Организация ПартньориПриоритети/Мерки/Проекти№ Постигнати резултати

Планиран 

бюджет 

(хил.лв.)

Изпълнен 

бюджет 

(хил.лв.)

6

Проект: Подобряване на материалната база на 

образователната инфраструктура в община 

Омуртаг за интегрирано и устойчиво местно 

развитие

711

Обновена и модернизирана 

част от образователната 

инфраструктура - СМР и 

внедряване на мерки за 

енергийна ефективност в 

гимназия „Симеон Велчев”- 

гр. Омуртаг и Детска ясла № 

1- гр. Омуртаг

Община 

Омуртаг

7
Проект „Нов шанс за успех”  за ограмотяване на 

възрастни
37 Ограмотени възрастни МОН

8
Проекти за образование за опазване на околната 

среда
10 2 бр. проекти Училища

6 150 60 0,0%

1 Капиталов трансфер за закупуване на оборудване 60

Закупени ДА: воден дестилатор, 

ЕЕГ система, рентгенова тръба за 

скенер, автоматичен хематологичен 

анализатор

Община Омуртаг

2

Ремонт на сградите на МБАЛ - гр. Омуртаг и МЦ - 

гр. Омуртаг: Проект "Реконструкция/ 

възстановяване и оборудване на МБАЛ Омуртаг 

ЕАД гр. Омуртаг"

Създаване на диагностичен център 

за онкологични заболявания; 

създаване на отделение за 

долекуване; повишаване на 

енергийната ефективност на 

сградния фонд на МБАЛ Омуртаг 

ЕАД; осигуряване достъп на хора с 

увреждания; осигуряване на 

социално включване и равен достъп 

на групите в неравностойно 

положение и по-конкретно на хората 

с двигателни увреждания и 

представителите на ромското 

етническо малцинство

Община 

Омуртаг

М 2: Здравеопазване
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Приложение № 1. Списък с реализирани проекти и дейности на ОПР Омуртаг 2005-2013 г.

05 06 07 08 09 10 11 12 13

Финансово 

изпълнение 

(в %)

Година на реализация
Организация ПартньориПриоритети/Мерки/Проекти№ Постигнати резултати

Планиран 

бюджет 

(хил.лв.)

Изпълнен 

бюджет 

(хил.лв.)

1 968 450 22,9%

1
Текущи ремонти на публични админситративни 

сгради
450

250 378 151,2%

1
Проект: „Дневен център - грижа за пенсионерите в 

Омуртаг”
295

Изграден „Дневен център за 

възрастни хора” в град 

Омуртаг за намаляване на 

социалната изолация, 

създаващ възможност за 

активното им включване в 

общността, предоставяне на 

пакет социални, медицински 

и образователни услуги за 

подобряване качеството на 

живот на хората на 

пенсионна възраст.

Община Омуртаг

2
Дейности по предоставяне на социална услуга 

“Обществена трапезария"
5

Предоставена социална 

услуга “Обществена 

трапезария” на 30 човека

Община Омуртаг

3

Проект "Развитие на социалните услуги за 

“Помощ в дома”, чрез създаване на Звено за 

услуги в домашна среда на територията на 

Община Омуртаг"

78

Разкрито Звено за услуги в 

домашна среда към 

съществуващ «Домашен 

социален патронаж»

Община Омуртаг

830 10 1,2%

1

Поставяне на  12 фотоволтаични пътни знака тип 

„Внимание Деца” и „Пешеходна пътека” в 

централната част на града 

10
Осигурена безопастност на 

децата
Община Омуртаг

М 3: Поддържане и развитие на материалната база за 

постигане на съвременни стандарти в публичния 

сектор

М 4: Развитие на социалните услуги

М 5: Повишаване на сигурността и опазване на 

обществения ред
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Приложение № 1. Списък с реализирани проекти и дейности на ОПР Омуртаг 2005-2013 г.

05 06 07 08 09 10 11 12 13

Финансово 

изпълнение 

(в %)

Година на реализация
Организация ПартньориПриоритети/Мерки/Проекти№ Постигнати резултати

Планиран 

бюджет 

(хил.лв.)

Изпълнен 

бюджет 

(хил.лв.)

2 485 5 057 203,5%

1
Подпомагане на културни мероприятия на местни 

организации - читалища
1 170

Субсидирани културните 

институции
Община Омуртаг

2
Подпомагане на културни мероприятия на местни 

организации
2 925

Допълваща целева субсидия 

за народните читалища 

Министерство на 

културата

3
Подпомагане на спортни мероприятия на местни 

организации
198

Подпомогнати спортни 

мероприятия в училища и 

детски градини

Община Омуртаг

4

Подпомагане на спортни мероприятия на местни 

организации: Проект за предоставяне на средства 

за подпомагане на физическото възпитание и 

спорта

554

Подпомогнати спортни 

мероприятия в училища и 

детски градини

Училища и 

детски градини

5 Ремонт на "Възрожденска къща" в гр. Омуртаг 38
Ремонтирана "Възрожденска 

къща" в гр. Омуртаг

6

Организиране на мероприятия за популяризиране 

на местния фолклор и традиции - организиране на 

национален събор "И си носим песента" с. Горно 

Новково

9
Годишно организирано 

културно събитие

Община 

Омуртаг; 

читалище „Нова 

светлина-1956" 

с. Горно Новково

Министерство на 

културата

7

Проекти за образователна интеграция на деца и 

ученици от етническите малцинства с културна 

насоченост

77

Организирани мероприятия 

за популяризиране на 

местния фолклор и традиции - 

8 проекта

Училища

8
Възстановяване покривна конструкция на джамия 

в с. Горна Хубавка, община Омуртаг
86

Възстановена покривна 

конструкция

Община 

Омуртаг

М 6: Спорт, култура и младежки дейности
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Приложение № 1. Списък с реализирани проекти и дейности на ОПР Омуртаг 2005-2013 г.

05 06 07 08 09 10 11 12 13

Финансово 

изпълнение 

(в %)

Година на реализация
Организация ПартньориПриоритети/Мерки/Проекти№ Постигнати резултати

Планиран 

бюджет 

(хил.лв.)

Изпълнен 

бюджет 

(хил.лв.)

25 50 200,0%

0 0 0,0%

25 50 200,0%

1
Повишаване на квалифиакция на общинските 

служители
50

Повишена квалификация на 

служителите в 

администрацията, чрез 

провеждане на обучения в 

страната

2

Повишаване квалификацията на администрацията 

в публичния и частния сектор - Проект: 

Компетентна и ефективна Общинска 

администрация Омуртаг

Повишена квалификация на 

служителите в 

администрацията, чрез 

провеждане на обучения в 

страната

Използвани източници на информация: 1. Справка от Община Омуртаг; 2. Справка от ИСУН; 3. Справка от ПРСР. 4. Справка от ОПРСР

М 1: Подобряване на взаимодействието между 

общинската администрация и Общинския съвет чрез 

създаване целева работна група за изпълнението на 

Общинския план

М 2: Укрепване на административния капацитет

П 7. Укрепване на административния капацитет за 

реализиране на комплексни действия в подкрепа на 

местната икономическа, социална и друга активност

* В списъка са включени всички реализирани проекти и дейности за периода 2007-2013. Проектите е процес на изпълнение към 31.12.2013 г. са само коментирани 

в доклада и следва да се включат в междинна/последваща оценка на ОПР 2014-2020 г. на община Омуртаг. 
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Приложение № 1. Списък с реализирани проекти и дейности на ОПР Омуртаг 2005-2013 г.

05 06 07 08 09 10 11 12 13

Финансово 

изпълнение 

(в %)

Година на реализация
Организация ПартньориПриоритети/Мерки/Проекти№ Постигнати резултати

Планиран 

бюджет 

(хил.лв.)

Изпълнен 

бюджет 

(хил.лв.)

Списък на използваните съкращения:

ИСУН ОПРЧР

КБ ПРСР

МОН ПУДООС

МКВП СИФ

ОБ ФЕС

ОПАК ШАРС

ОПОС ЦБ

ОПРР ЦОИДУЕМ

ОПРСР

ЧФФ

Информационна 

система за управление 

и наблюдение на 

средствата от 

Структурните фондове 

на ЕС

Проект "Красива 

България"; 

Министерство на 

труда и социалната 

политика

Министерство на 

образованието и 

науката

Оперативна програма 

"Регионално развитие" 

2007-2013

Частни фондове, фирми

Централен бюджет

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 

Програма за развитие на селските райони 2007-2013

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

Социално-инвестиционен фонд

Фондове на Европейския съюз (ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР, ЕФМДР)

Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 

Общински бюджет

Оперативна програма 

"Развитие на сектор 

Рибарство"

Оперативна програма 

"Административен 

капацитет" 2007-2013

Оперативна програма 

"Околна среда" 2007-

2013

Междуведомствена 

комисия по 

възстановяване и 

подпомагане
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