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Въведение - картина на общината - общи характеристики, проблеми и 

потенциали  

Новият общински план за развитие (ОПР) на община Омуртаг 2014-2020 г. е от второ 

поколение. Той се създава по време, когато още действа общинския план на настоящия 

планов период и същевременно се оформя стратегическата рамка за новия планов 

период. Заемайки четвърто йерархично ниво в регионалното планиране под 

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) 2012-2022 г., Регионалния 

план за развитие (РПР) на СИР 2014 – 2020 г., и Областната стратегия за развитие на 

област Търговище 2014 – 2020 г. настоящият ОПР следва хронологичния ред за 

определяне на средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано 

регионално и местно развитие на територията на съответната община в съответствие с 

предвижданията на НСРР, РПР на СИР, ОСР на област Търговище и другите 

структуроопределящи политики”. Така ОПР навреме ще поеме и функциите на 

стратегическа рамка за низходящите в йерархията на регионалното планиране, 

общински планове за развитие. 

Ключовите промени в стратегическата рамка за новия планов период са с носители 

стратегия „Европа 2020” и „Териториален дневен ред на ЕС - 2020”, както и 

националните им интерпретации в Националната програма за развитие „България 

2020”. 

Стратегията “Европа 2020” въвежда запомняща се формула за развитие през следващия 

планов период – „интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”. За първи път ЕС има 

еднозначни цели с количествени измерители. Съобразявайки се с изходната си позиция 

и прогнозируемите възможности, България поема съответни ангажименти. 

Основните промени в контекста на стратегическото планиране се определят от няколко 

ключови фактора: 

 Членството на България в ЕС; 

 Доминиращо влияние на глобалната криза върху икономическата среда. 

Усилията на България за преодоляване на въздействията на кризата, налагат 

преосмисляне на политиките, пълно и ефективно усвояване на наличните 

средства от ЕС, както и нова, агресивна политика за привличане на инвестиции 

и създаване на устойчиви работни места; 
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 Целите и политиките, регламентирани в новите стратегически документи на 

европейско, национално и регионално ниво, в т.ч. Стратегията „Европа 2020”, 

Националната програма за реформи на Република България 2010-2013 г. (в 

изпълнение на стратегия „Европа 2020”), както и подготовката за новия 

програмен период 2014-2020 г. 

Действащият до края на 2013 г. план е оценен като адекватен на контекста, 

потребностите и потенциалите на общината, но не успял да реализира целите си. 

При Актуализацията на областната стратегия съгласно препоръките на Междинния 

доклад във Визията на стратегията е направена редакция, като е отчетено че от 1 януари 

2007 г. България вече е членка на ЕС. Текстът на Визията се редактира по следния 

начин: 

Визията, определена в Общинския план за развитие съгласно извършена Актуализация 

на стратегическата рамка за постигане на устойчиво интегрирано развитие на Община 

Омуртаг – 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 е „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;” 

Така формулираната Визия очертава желаният от всички в общината краен резултат в 

развитието на общината през следващите години. Държавата е отредила на общината 

роля на ядро в район и населени места, където са необходими мерки за подпомагане 

изоставянето в социално-икономическото развитие и жизнения стандарт. Общината е 

приела тази роля и чрез визията си е очертала ясна картина на очакваното бъдеще. Това 

предполага огромни усилия за мобилизиране на всички свои ресурси и привличане на 

външни. 
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Главната цел на плана за развитие на община Омуртаг за периода 2011-2013 г. е: 

Постигане на устойчиво развитие чрез стабилни темпове на икономически растеж и 

подобряване качеството на жизнената среда на основата на разполагаеми ресурси и 

потенциали на територията.  

 

Главната цел на Общинския план се декомпозира на следните стратегически цели:  

Цел 1: Засилване конкурентоспособността на общинската икономика, чрез 

стимулирано развитие на бизнес среда, по-ефективно използване на икономическият 

потенциал и подобряване инвестиционната привлекателност на общината; 

Цел 2: Балансирано развитие на инфраструктурни системи и дейности със социален и 

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

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

стандартите на обитаването, отдиха, обслужването и качеството на природата среда;   

Цел 3: Повишаване качествата на човешките ресурси, на социалната интеграция и 

насочване на инвестиции за развитие на човешкия капитал.  

Съобразно формулираните цели са определени и следните приоритети на плана: 

Приоритет 1: Стимулиране на местната икономическа активност и подобряване на 

бизнес климата в общината; 

Приоритет 2: Възстановяване позициите на аграрния сектор чрез развитие на 

съвременно фермерство; 

Приоритет 3: Съхраняване на традиционни жизнени отрасли и производства и 

допълването им с алтернативни производства с потенциали за ускорено развитие; 

Приоритет 4: Модернизация и развитие на инфраструктурата с оглед засилване на 

конкурентоспособността и подобряване на жизнената среда; 

Приоритет 5: Устойчиво развитие на селищната мрежа и екологизация на средата; 

Приоритет 6: Засилване на социалното развитие и подобряване качеството на 

човешкия потенциал, сигурността и обществения ред; 

Приоритет 7: Укрепване на административния капацитет за реализиране на конкретни 

действия в подкрепа на местната икономическа, социална и друга активност. 
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1. Обща характеристика на общината  

1.1. Местоположение, територия, селищна мрежа 

Община Омуртаг е разположена в непосредствена близост до северния склон на 

източна Стара планина, в близост до връх Лисец. Тя заема южната част на Търговищка 

област и има кръстопътно транспортно – географско положение. Град Омуртаг е важен 

транспортен възел, разположен до първокласен път І - 4 София – Варна, на 25 км от ЖП 

магистрала София – Варна. През общината почти в меридиално направление минава 

второкласен път ІІ - 48 от Търговище през Котленския проход за Сливен.  

Община Омуртаг е една от средните общини по територия в областта. Територията и е 

400.8 км2 и е четвърта по големина община в Търговищка област. На юг граничи с 

община Котел, на изток с община Върбица, на север с община Търговище, на запад – с 

община Антоново. Гранично положение на общината се оценява като благоприятно от 

гледна точка на възможностите за нейното развитие. Те в много голяма степен ще 

зависят от възможностите за интегриране на община Омуртаг със съседните области и 

общини и създаване на предпоставки за общо използване на ресурси и потенциали за 

развитие. 

Град Омуртаг е разположен в източната част на Предбалканa между областите 

Тузлука и Герловската котловина.На 24 км. от него се намира гр.Търговище, на 66 км.- 

гр.Шумен, на 78 км – гр.Велико Търново, на 43 км – гр.Попово и на 36 км – гр. Котел. 

По новото териториално деление община Омуртаг е в състава на Североизточния 

район. Новият териториален обхват на Североизточния район, определен в 

съответствие с изискванията  на Регламент на ЕС 1059 / 2003  се формира от областите 

Варна, Добрич, Търговище  и Шумен (ниво NUTS 3) 1 с общо 35 общини. 

Той е част от района на ниво NUTS1 „Северна и Югоизточна България”, който включва 

още Северозападния, Северния централен и Югоизточния район,съответстващи на 

нивото NUTS2. В териториалния обхват на Североизточен район (ниво NUTS 2) са 

включени областите: Варна, Добрич, Търговище  и Шумен (ниво NUTS 3) с общо 35 

общини.  

 

                                                

1 Съгласно чл.4, ал.2 и ал.3 от Закона за регионално развитие – ДВ/бр.50.2008 г. 

http://www.rodnowiki.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit
http://www.rodnowiki.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://www.rodnowiki.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE&action=edit
http://www.rodnowiki.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://www.rodnowiki.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB
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Карта 1: Административно-териториално устройство 
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Селищна мрежа 

Община Омуртаг е създадена с указ № 2295/ ДВ брой 101/26.12.1978 г. които определя 

седалищата и състава на общините в Република България. През 1987 г. община 

(селищна система) Обител е закрита и с Указ № 3005/ обнародван на ДВ, бр. 9.10.1987 

г., и населените места (16 села), включени в състава и се присъединяват към община 

Омуртаг.  Селищната мрежа в територията на общината се е формирала в зависимост от 

природните и теренни условия и с оглед развитието на поминъка на населението. Тя се 

състои от 42 селища, 1 града и 41 села.  

Съгласно Наредба № 7 на МРРБ/22.12.2003 г.  за правила и нормативи за устройство на 

отделните видови територии и устройствени зони селищата от община Омуртаг 

попадат в следните категории2:  

 в категорията “ много малки градове” - гр. Омуртаг 7 619 жители; 

 средни села (с население от 1000 до  2000 жители) - 1 село (с. Камбурово ); 

 малки села (с население от 250 до  1000 жители)  - 22 села; 

 много малки села (с население  до  250 жители) - 18 села.  

Освен функционален, градът е и пространствен център. Като цяло селищната мрежа 

може да се определи като мозаечно-дисперсно разположена в територията.  

Високият брой на населените места в общината, обуславя и високата стойност на 

показателя „гъстота на селищната мрежа” – 10,7/100 км2 (при 7,2/100 км2 средно за 

област Търговище и 4,8/100 км2 за страната). Селищната мрежа е сравнително 

устойчива и равномерно развита, като общинският център е традиционен средищен 

център на селата от историко-географските области Герлово и Сланник. 

Градското население (степента на урбанизация) в област Търговище е 54 % - много по-

ниска от средното за страната (72,5 %) и на СИ район (77,4 %). 

По степен на урбанизация, община Омуртаг е на предпоследно място в областта с 34,9 

% градско население (на първо е община Търговище 65,7 %) и много по- ниска от 

средната стойност за страната – 72,5 %  средната стойност за областта – 54,0 %. Това 

определя урбанистичната структура на общината като моноцентрична. Останалата 

демографска маса 65,1 % е разпределена в сравнително равномерна мрежа от села. 

                                                

2 По населени места населението е представено в точка 3 
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Икономическият облик на селата е селскостопански, с подчертан самозадоволяващ се 

производствен характер. Като цяло, в селата липсват възможности за трудова заетост, 

обезпечаваща жизнената кариера на младите хора. 

Структурата на първичния социален сервиз е почти огледален образ на тази категория 

селища и възрастовия профил на населението им. Само в 5 от общо 41 села има 

функциониращи училища. В повечето села няма лекарски практики. Центърът 

компенсира с пълен набор от добре развити услуги на селищно и общинско ниво. 

В сравнителен план сред населените места по степента на развитост на селищните си 

функции се откроява общинския център гр. Омуртаг. Интегриращите му възможности 

са основно по линия на административните и някои от социално обслужващите му 

функции - здравеопазване и социални дейности. По отношение на икономическите и на 

другите обслужващи функции и влиянието им върху останалите селища в общината гр. 

Омуртаг изпитва силното конкурентно влияние на гр. Търговище. Това е обективна 

даденост, която следва да се отчита при разработването на Общинския план за развитие  

на общината.  

По степен на благоустроеност, селата имат сходни характеристики – всички са 

електрифицирани и водоснабдени, но в тях липсва канализация. 

Като пространствена структура, селищната мрежа е добре развита, балансирана  върху 

цялата територия на общината. Дисбалансът (поляритетът) се дължи на демографските 

и функционални характеристики. Общината има нужда от целево създаване на няколко 

допълващи центъра – с. Беломорци, с. Камбурово, с. Зелена морава, с. Обител.  

 

1.2. Природни условия и ресурси 

Релеф 

Земеповърхните форми попадат във височинния пояс от 400 до 600 м (в хипсографския 

пояс – от 0 – 600 м) между областта Герлово – на изток и Сланник – на запад, като 

обхваща по-голямата част от първата област. Тук Омуртаговия рът служи за връзка 

между Лиса планина и Преславската планина, като в същото време представлява и 

морфоложка граница между Герлово и Сланник.  

Сега областта се изпълва от ниски асиметрични моноклинални ридове, които й 

придават ридово хълмист характер. Вертикалното разчленение рядко надвишава 150 – 
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200 м/км2, като най–често е в пределите на 50 – 100 м. Със сравнително малка гъстота е 

и талвеговата мрежа. Най-широко представени са териториите с хоризонтално 

разчленение 0,5 – 2 км/км2. 

Мозаечният характер на релефа, с неговите морфографски и морфометрични 

особености (отнасящи се до надморска височина, големина на наклона, гъстота и 

дълбочина на разчленението) и засягаща проходимостта, различната степен на 

достъпност и възможностите за усвояване, е важен качествен и количествен показател 

за териториалните природни ресурси. 

Характерният за района на община Омуртаг хълмист релеф благоприятства 

развитието на пътната мрежа, селищната мрежа заедно с прилежащите им 

комуникации и земеделието. 

В общината няма данни за свлачищно-срутищни процеси. 

 

Полезни изкопаеми 

Община Омуртаг е бедна на полезни изкопаеми. Не са разкрити находища на 

минерално-суровинни източници с важно стопанско значение.  

 

Климат 

Климатът на територията на общината е умерено-континентален, с горещо лято и 

студена зима. Известно влияние оказват нахлуващите през пролетта от югозапад и 

запад влажни въздушни маси, както и преносът на въздушни маси с тропичен произход 

през лятото. Средната многогодишна температура на въздуха (климатична станция 

Омуртаг) е 10,20 С. С увеличаване на надморската височина средногодишната 

температура е с по-ниски стойности – от 7,00 до 1,50 С в най-високите планински части 

на общината. Зимата е студена и средните януарски температури се движат около -

1,20С. Лятото е сравнително хладно. През м. август температурата на въздуха достига 

средно +20,50С.  

Характерни за община Омуртаг са т.нар. орографски валежи, предизвикани от срещата 

на въздушния фронт с планинския масив. Средногодишната сума на валежите е 714 мм. 

Те са с проявление на подчертан  летен максимум и есенно-зимен минимум. Снежната 

покривка се задържа 40-67 дни. Типично явление през пролетта и есента са мъглите. Те 



 14 

са най-продължителни за град Омуртаг - средногодишно 53 дни. Режимът на мъглите и 

относителната влажност на въздуха имат съществено влияние върху качеството на 

въздуха. Относителната влажност на въздуха е 72 %. 

През последните няколко години, обект на особено внимание е един от климатични 

компоненти – включващ посоката и скоростта на вятъра. Отчитането на посочения 

климатичен елемент е свързано с оценките на неговото екологично проявление и на 

възможностите за използване силата на вятъра за целите на възобновяемите енергийни 

източници (ВЕИ). За община Омуртаг характерни са северозападните и южни ветрове 

със скорост около 4м/сек. (относителен дял 47 %). В определени сезони се наблюдават 

и по-високи скорости на вятъра.  

Обобщените констатации засягащи климатичния ресурс на общината показват, че в 

температурно отношение не съществуват сериозни климатични пречки за нормално 

протичане на стопанската и транспортната дейност и за функциониране на нормалния 

жизнен цикъл на територията. Ветровата енергия може да бъде използвана за целите на 

ВЕИ при наличието на инвестиционен интерес и при доказана ефективност от 

използването на този природен ресурс. 

 

Води 

Наличните водни ресурси на територията на общината са формирани от повърхностни 

и подземни води. Повърхностните са река Тича (приток на р.Голяма Камчия) и Голяма 

река (приток на р.Янтра). Реките имат дъждовно – снежен режим с максимален отток 

през пролетта. Речният отток е непостоянен.  

Формираните ниско дебитни извори са от пресни, хидрокарбонатно – калциево – 

магнезиеви води, с обща минерализация 0,4 – 0,5 г/л. 

В кватернера са акумулирани води, имащи пряка връзка с валежите и повърхностния 

отток. Представляват интерес за малки водохващания, нямащи строги изисквания към 

качеството на водите. 

 

Почви 

На територията на общината се среща един основен тип почва – сива почва с трите си 

подтипа – сива светла, сива и сива тъмна. Широко разпространение имат плитките, 
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слабо текстурно диференцирани скелетни и песъчливи почви, които са силно засегнати 

от ровинна ерозия. Почвените условия са със средни агротехнически качества. 

Механичният състав е средно – песъчливо глинест. Същите са от ІV бонитетна група. 

Почвената реакция е средно кисела. 

 

Горски фонд 

Горският фонд е 20 889 ха, или 52,1 %от територията на общината. От дървесните 

видове най-често срещани са цер, благун, зимен дъб, габър, бук, сребриста липа. Горите 

са чисти и смесени от посочените дървесни видове. Срещат се и изкуствено създадени 

масиви от смърч, бял и черен бор. Преобладават горите с издънков произход, 

разстроена структура и ниска продуктивност (ІІІ-V бонитет). Те се използват основно 

за добив на дърва за огрев. 

 

2. Състояние на местната икономика 

Обща характеристика 

2.1. Отраслова структура на общинската икономика 

Икономическата криза оказва съществено въздействие върху икономиката на 

общината, а причините за това са много комплексни - преход от централизирана към 

децентрализирана система на управление; забавяне на структурната реформа и най-вече 

на приватизацията; загуба на традиционни пазари и в същото време малък вътрешен 

пазар за мощности, които работят в настоящият момент. 

По данни ТСБ Търговище към края на 2011 г. броя на икономически активните 

предприятия в общината е 476 и представлява дял от 12,8 % предприятията в цялата 

Търговищка област. 

Табл. 1: Икономически активни предприятия в област Търговище и община Омуртаг 
Област, община 2009 2010 2011 

Област Търговище 3758 3697 3717 
Община Омуртаг 482 478 476 

Дял на предприятията в  община 
Омуртаг (%) 12,8 12,9 12,8 

Източник: ТСБ Търговище 
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В структурата на предприятията най-голям дял имат микропредприятията, формиращи 

дял от 91,4 % от икономически активните предприятия в общината. Това в голяма 

степен е предимство тъй като те по бързо се адаптират  към динамиката на пазарите. На 

следващо място съответно се нареждат малките и средните предприятия. По другите 

представени показатели, доминират малките предприятия даващи 62,4 % от 

произведената продукция, 66,7 % от реализираните нетни приходи от продажби (НПП) 

и 48,7 % от дълготрайните материални активи (ДМА).  

Табл. 2: Структура на предприятията през 2011 г. в община Омуртаг 

 Групи предприятия Предприятия 
- брой 

Произведена продукция - 
хил.лв. 

НПП- 
хил. лв. 

ДМА - 
хил. лв. 

Общо за общината 476 59 146 118 673 23 989 
Микро до 9 заети 435 12 436 24 376 8 135 
Малки от 10 до 49 36 36 923 79 147 11 694 
Средни от 50 до 249 5 9 787 15 150 4 160 
Големи над 250 -   -  -  - 

Източник: ТСБ, гр. Търговище                                                               

Наблюдава се тенденция към намаляване на броя на предприятията в общината – през 

2009 г. те са били 482, а намалението е с 6 предприятия или 1,2 % само за период от 2 

години. Закритите предприятия в общината са предимно микро предприятия 5 бр. и 

средни предприятия 3 бр. Тези тенденции не се отнасят за малките  предприятия в 

общината, при които се наблюдава макар и незначително нарастване с 2 бр.  

Табл. 3: Икономически активни  предприятия в община Омуртаг по размер на заетите  

 Групи предприятия 2009 2010 2011 Намаление 
2011/2009 

Общо за общината 482 478 476 -6 
Микро до 9 заети 440 443 435 -5 
Малки от 10 до 49 34 29 36 2 
Средни от 50 до 249 8 6 5 -3 
Големи над 250  -  - - - 

Източник: ТСБ - гр. Търговище 

 

През 2011 г. най-голям е броят на предприятията, опериращи в сектора на търговията, 

ремонта на автомобили и мотоциклети (с дял от 53,8 %). На следващо място се 

нареждат секторите на хотелиерството и ресторантьорството и транспорт, складиране и 

пощи с по (8,2 %), преработващата промишленост (7,4 %) и селско и горско стопанство 

(6,5 %). 
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Табл. 4: Видове активни предприятия в община Омуртаг  

Икономически дейности (А21) 
Брой предприятия 

2009 2010 2011 
Общо 482 478 476 
Селско, горско и рибно стопанство  25 27 31 
Преработваща промишленост  52 49 35 
Производство на ел. и топл. енергия и на газ .. 4 8 
Доставяне на води, канал.услуги и др.  .. .. .. 
Строителство 14 12 7 
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 256 257  256 
Транспорт, складиране и пощи 36 32 39 
Хотелиерство и ресторантьорство 45 41 39 
Създаване и разп. на инф., далекосъобщения 3 4 4 
 Операции с недвижими имоти .. .. 4 
 Проф. дейности и научни изследвания 6 6 8 
 Административни и спомагателни дейности 3 3 4 
 Образование .. 3 .. 
 Хуманно здравеопазване и социална работа 21 20 22 
 Култура, спорт и развлечения .. .. .. 
  Други дейности 11 14 14 

Източник : ТСБ, гр. Търговище 

Забележка:( ..) -  данните са конфиденционални 

Най-сериозно е намалял броя на предприятията в сектора на преработващата 

промишленост – с цели 32,7 % спрямо 2009 г. Средно с 50,0 % са намалели фирмите и в 

сектор строителство. Същевременно, в сектор селско, горско и рибно стопанство са 

регистрирани 6 нови предприятия, които в сравнение с 2009 г. се явяват нарастване с 

цели 24,0 %. 

По обем на продажбите за 2011 г., на първо място се нареждат предприятията от 

сектора на търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети , които са генерирали 

продажби за 89 053 хил. лв. Сравнявайки с данните за 2009 г. се вижда, че секторът е 

утроил обема на продажбите в рамките на разглеждания двугодишен период. 

На следващо място са предприятията от сектора на селското, горското и рибното 

стопанство с обем на продажбите  8 588 хил.лв.   

Нарастване на обемите на продажби се наблюдават също и в транспорт складиране и 

пощи  (нарастване с 109,6 %); хотелиерство и ресторантьорство (15,2 %). 
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Табл. 5: Обем на продажбите на активните предприятия (нетни приходи от продажби) в 
община Омуртаг  

Икономически дейности (А21) 
Обем на продажбите, хил.лв. 

2009 2010 2011 
Общо 99814 112950 118673 
Селско, горско и рибно стопанство  6544 8116 8588 
Преработваща промишленост   54598 43030 6132 
Производство на ел. и топл. енергия и на газ - - .. 
Доставяне на води, канал.услуги и др.  ..   .. 
Строителство .. 2598 .. 
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 27796 51663 89053 
Транспорт, складиране и пощи 3717 2887 7791 
Хотелиерство и ресторантьорство 699 762 805 
Създаване и разп. на инф., далекосъобщения 31 31 29 
 Операции с недвижими имоти .. 107 108 
 Проф. дейности и научни изследвания   100 126 
 Административни и спомагателни дейности 79 12 47 
 Образование 41 23 .. 
 Хуманно здравеопазване и социална работа 3763 3328 3548 
 Култура, спорт и развлечения .. .. .. 
  Други дейности .. 55 58 

Източник : ТСБ, гр. Търговище 

Забележка:( ..) -  данните са конфиденционални 

Индустрията в общината е представена от производство на текстил, текстилни изделия 

и трикотаж, производство на хранителни продукти, напитки, машиностроене, 

производство и разпределение на електроенергия, газ и вода, доставяне на вода, 

канализационни и други услуги и строителство. 

Структуроопределящи фирми в общината са:  

Общински фирми: "Общински имоти" ЕООД;  “Омуртаг транс” ООД;  “Общински 

пазари и тържища” ЕООД; 

Земеделски кооперации:  ЗКПУ "Обител", с. Обител;   ЗКПУ "Единство", с. Плъстина;  

ЗКПУ "Гюрлек", с. Г.Църквище; ЗК “Единство” (с. Врани кон); 

Животновъдство:  ЕТ “Исмет Шабанов – ОЛИМП 131” ; “ТУС” ЕООД; 

“БИОЕЛИТ”- комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство 

Дърводобив и дървообработване: "Алтея" ООД;  "Лескомекс" ООД; ЕТ “Зюлкюф 

Ереджебов-график пластик” – търговия на едро с дървен материал 
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Текстилна промишленост: "М-Трико" АД;  ТПК "Йова";  ЕТ “Елица 49”; ЕТ “ЕИ-

СИ”; 

Строителство: "Лисец" ЕООД;  ЕТ "Килибро"(направа на блиндирани врати); 

Производство на изделия от каучук и пластмаса: "Бумеранг слипер" ООД; ЕТ "Алек 

пластик" - производство на пластмасови изделия; ЕТ “Кизи” - производство на 

пластмасови изделия; 

Производство на храни и напитки: Мандра "СИ-ВИ-ЕС";  ЕТ "Стезис" - кланица и 

колбасарски цех;  ЕТ ”Маратон 62” (сладкарски изделия); “Естеер” ЕООД (сладкарски 

изделия);  “Биомак”ООД  (мляко и млечни произведения); ЕТ “Иванова 77” (хляб и 

хлебни изделия); ООД (хляб и хлебни изделия); ЕТ “Роял” (сладкарски изделия); 

Машиностроене: “ОК ОЛИМП” ЕООД (производство на отливки, нестандартно 

оборудване, окомплектовка); “ЛЕГО” ЕООД производство на метални конструкции и 

части от тях 

Транспортни фирми:  "Кента" АД (ремонт на автобуси);  “Омуртаг транс” ООД;  СД 

“КАВКАЗ-КРУМОВИ  И СИЕ”;   

Вторичните суровини се събират от 3 фирми на територията на гр. Омуртаг,  В.Е.К.О. 

Трейд – 2000, гр. София, Марекс ООД, гр. Търговище, “ОК Олимп” ЕООД, гр. 

Омуртаг. 

“Декорюм” ООД – декорация на изделия от стъкло и производни от стъкларската 

промишленост, производство на бой, химикали, мебели, търговска дейност 

 

2.2. Инвестиционна активност 

От особено значение за икономическото развитие на общината е инвестиционната 

активност. Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) през 

2011 г. са 23 989 хил. лв., което е  с 7,2 % по-малко от направените през 2009 г. (25 733 

хил. лв.). По икономически дейности през 2011 г. спрямо 2009 г. има нарастване на 

ДМА само в сектора на търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети с 45,0 % . 

Значително е намалението в сектора на преработващата промишленост с близо 52,4 % и 

по-малко в сектора на селското, горското и рибното стопанство и хотелиерството и 

ресторантьорството.  
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Нестабилната инвестиционна активност не е достатъчна за постигане на по-висок и 

устойчив икономически растеж.  

Табл. 6: Придобити ДМА в община Омуртаг 

Икономически дейности (А21) Придобити ДМА, хил.лв. 
2009 2010 2011 

Общо 25733 22846 23989 
Селско, горско и рибно стопанство  6946 6004 6923 
Преработваща промишленост   9292 6957 4420 
Производство на ел. и топл. енергия и на газ .. .. 858 
Доставяне на води, канал.услуги и др.  - - - 
Строителство ..   1245 
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 3835 5561 5562 
Транспорт, складиране и пощи .. 1433 3288 
Хотелиерство и ресторантьорство 207 204 202 
Създаване и разп. на инф., далекосъобщения .. .. - 
 Операции с недвижими имоти .. .. .. 
 Проф. дейности и научни изследвания 61 .. .. 
 Административни и спомагателни дейности - - - 
 Образование -     
 Хуманно здравеопазване и социална работа 1049 - - 
 Култура, спорт и развлечения .. 769 704 
  Други дейности - .. .. 

Източник : ТСБ, гр. Търговище 

Забележка:( ..) -  данните са конфиденционални 

 

2.3. Селско и горско стопанство 

По данни на ТСБ за 2011 г. в сектора работят 31 предприятия, които са произвели 

продукция за 8 926 хил. лв. Това представлява 15,1 % от произведеното в общината. 

Секторът разполага с 7,2 % (8588 хил. лв.) от нетните приходи от продажби и 8,7 % ( 

178) от заетите лица. През 2011 г. с изключение на заетите лица секторът бележи ръст 

спрямо 2010 г. което е видно от по-долната таблица:  

Табл. 7: Основни икономически показатели в сектор селско и горско стопанство за 2010 и 
2011 г. в община Омуртаг 

Показатели мярка 2010 г. 2011 г. Прираст 2011/2010 - % 
Заети лица  бр.  217 178 -18 
Предприятия бр. 27 31 14,8 
Продукция хил.лв. 7144 8926 24,9 
Нетни 
приходи хил.лв. 8116 8588 5,8 

Печалба хил.лв. 770 1310 70,1 
ДМА хил.лв. 6004 6923 15,3 

 Източник: ТСБ - Търговище 
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Селско стопанство 

Земеделието е съставна част от икономиката на община Омуртаг.  Неговото развитие е 

приоритетно и на тази основа аграрната  политика на общината е насочена към 

създаване и утвърждаване на пазарните структури, които благоприятстват развитието 

на ефективно земеделие. Развити са двата подотрасъла на селското стопанство- 

растениевъдство и животновъдство.  

Секторът на селското стопанство се посочва и като един от най-важните икономически 

отрасли за общината от проведеното анкетно проучване с посочване на много добрите 

условия за интензивно и екологосъобразно земеделие от анкетираните.  

По данни на областна дирекция “Земеделие” гр. Търговище площите със земеделско 

предназначение в община Омуртаг през 2012 г. са в размер на 236 133 дка.,  

разпределени както следва:    

 ниви 161 891 дка (68,5 %);  

 трайни насаждения 9 830дка (4,2 %);  

 ливади и пасища 64 412 дка (27,3 %).  

Веднага трябва да отбележим, че реално използваната за земеделски нужди земя, 

попадаща в така наречения слой „Площи подходящи за подпомагане”, т.е. отговарящи 

на изискванията за добро земеделско състояние са около 158 477 дка (67,1 % от 

площите със земеделско предназначение), като те включват обработваеми земи, трайни 

насаждения, ливади, мери и пасища, поддържани съгласно изискванията на ЕС. 

 

Растениевъдство 

Почвено климатичните условия са благоприятни за отглеждане на зърнени, технически 

и фуражни култури. Основна култура си остава пшеницата 34 163 дка ( 21,0 % от 

обработваемата площ), следвана от слънчогледа 23 000 дка ( 14,1  % ), ечемик 8384 дка 

( 5,1 %) и царевицата 4 500  дка ( 2,8 %). 

През 2012 г. в сравнение с предходната стопанска година се наблюдава увеличение на 

площите, засети с основни култури. Най-значително е увеличението при площите със 

пшеница и слънчоглед , съответно с 11 963 дка ( 53,9 %) и 11 000 дка ( 91,7 %).  
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Наблюдава се намаление  на добивите от пшеница и  слънчоглед. Средният добив, при 

който приключва жетвата за пшеницата е 250 кг/дка, като за предходната стопанска 

година е бил 275 кг/дка. Средният добив от маслодаен слънчоглед е 80 кг/дка, като за 

преходната година е бил 125 кг/дка. 

Средният добив при царевицата е 150 кг/дка. По- ниският среден добив в сравнение с 

преходната стопанска година е в следствие на високите температури и липсата на 

валежи.  

 

Табл. 8: Площи и добиви на основни селскостопански култури в дка за община Омуртаг 
2010 – 2012 г. 

култури 
2010 2011 2012 

засети-
дка 

среден добив 
кг/дка 

засети-
дка 

среден добив 
кг/дка 

засети-
дка 

среден добив 
кг/дка 

пшеница 20457 250 22200 275 34163 250 
ечемик 9155 180 6250 250 8384 214 
ръж 2130 180 2700 150 310 220 
тритикале 1402 220 870 350 1542 330 
маслодаен слънчоглед 8500 116 12000 125 23000 80 
царевица за зърно 7000 300 4400 400 4500 150 
овес 1500 145 1500 145 1800 170 

Източник: Областна дирекция “Земеделие” гр. Търговище 

Трайните насаждения са обособени в по-големи масиви и при интензивно отглеждане 

са 9830 дка ( 4,8 % от селскостопанската земя  при 1,2 % за областта), все още скромен 

дял. Типични култури за общината са – сливата (24,2 % от овощните насаждения), 

ягодите – 6,1 %, черешите – 2,6 %, малините – 2,0 %.  

Разширяване на площите с трайни насаждения трябва да е приоритетно. Природните 

условия в общината са благоприятни за отглеждане на сливи, череши, вишни, 

ягодоплодни – малини и ягоди. 

Табл. 9: Площи и добиви на основни видове трайни насаждения в дка в община Омуртаг 
2010 – 2012 г. 

култури 
2010 2011 2012 

площи-
дка 

среден добив 
кг/дка 

площи-
дка 

среден добив 
кг/дка 

площи-
дка 

среден добив 
кг/дка 

сливи 2380 40 2380 300 2380 700 
череши 460 80 460 24 260 100 
ягоди 1135 600 1135 200 600 380 
малини 60 500 60 500 200 700 
вишни 636 40 636 100 100 40 

Източник: Областна дирекция “Земеделие” гр. Търговище 
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Животновъдство 

Сектор животновъдство винаги е бил с водещи функции в областта на селското 

стопанство за община Омуртаг. Условията са подходящи за развитието на месодайно и 

млекодайно животновъдство, с оглед наличието на големи ливадни пасища (27,3 % от 

площите със селскостопанско предназначение).  Успешно се развива производството на 

мед и пчелни продукти и други продукти от животински произход. Състоянието на 

животновъдството в общината е видно от приложената таблица. Има ясно изразена 

тенденция към увеличаване на броя на почти всички видове животни – говедата са се 

увеличили с около 6,1 %; козите с 7,4 %; овцете с 42,6 %; най –голямо увеличение има 

при птиците с 532,1 % (5,3 пъти). Известно намаление има при кравите и пчелните 

семейства.  

Табл. 10: Селскостопански животни по видове в община  Омуртаг 2010 – 2012 г. 
Наименование мярка 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

говеда бр. 8888 8827 9433 
в т.ч крави бр. 5990 5961 5598 
биволи бр. 39 41 64 
овце бр. 26810 26810 38251 
кози бр. 3280 3280 3522 
свине бр. 48 46 92 
птици бр. 25550 25550 135687 
пчелни семейства бр. 2088 2088 1769 

Източник: Областна дирекция “Земеделие” гр. Търговище 

Независимо от увеличението на броя на някои видове животни, животновъдството е 

далеч от оптималния си капацитет. Продукцията се затваря в кръговете на натуралната 

микроикономика. На този фон, основният извод е, че конкурентоспособността на 

аграрния сектор е ниска. Без целеви субсидии, фермерите не могат да постигнат 

себестойност, кореспондираща на изкупните цени на преработвателите. Последните 

носят риска на пазарната реализация и конкуренция. Те са ориентирът и корективът за 

производителите на суровини. Нереализирани резерви за повишаване на ефективността 

на сектора са научно обслужване, сортовият и породният състав, агро-технологиите и 

агро-мениджмънта. 

Научното обслужване на аграрния сектор е незадоволително. На територията на 

общината няма изградено научно звено. 
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Що се отнася до инкубаторите за аграрни специалисти, общината не разполага  с такива 

институции. Секторът не разполага и с мрежа от продуктивни организации, 

защитаващи интересите на производителите. 

 

Горско стопанство  

Горският фонд на община  Омуртаг се стопанисва от ТП Държавно горско  стопанство 

“Омуртаг” гр. Омуртаг” в което освен горските територии на общината обхваща и тези 

на община Антоново.  

По данни на Държавното горско стопанство, горските територии в община Омуртаг 

заемат площ от 20 889 ха., или 52,1 % от територията на общината и в много случаи 

осигуряват доход и заетост на населението, суровини за дървопреработвателната 

промишленост и дърва за огрев, а заедно с това имат основни функции при защитата на 

околната среда, като задържането и осигуряването на вода за земеделските и 

населените райони, предпазването от ерозия, защитата на биологическото 

разнообразие, осигуряването на отдих и други социални дейности, както и 

териториална основа за лова и дивечовъдството. На територията на горския фонд се 

осъществяват и редица странични ползвания – паша на едър и дребен добитък, добив 

на сено от голите площи.  

Общината разполага със значими недървесни горски ресурси – билки, гъби, горски 

плодове и др. Тези горски ресурси се използват неефективно от местното население. 

Събират се големи количества без да се обръща необходимото внимание на тяхното 

опазване.  

Преобладават (83,0 %)  чисти и смесени широколистни гори от цер, благун, зимен дъб, 

габър, бук и др. Незначителна част (17 %) е заета от иглолистни видове – черен и бял 

бор.  

За периода 2008-2012 г. са извършени нови залесявания в размер на 766 дка. Приходите 

от добив на дървесина за последните 5 години са в размер на 5 275 хил.лв. Зает 

персонал общо за стопанството е  27 служители и 10 временни работници.  

Хидрографската мрежа е ясно изразена. Реките и доловете имат каменисти дъна и 

стръмни склонове, обрасли със семенни и издънкови гори, или иглолистни култури. 

Поради това ерозията не е с големи размери. Общо за общината тези процеси са 
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овладени и имат затихващи функции. За ограничаването им трябва да се провеждат 

лесотехнически мероприятия за подобряване на горско-растителната покривка – главно 

условие за защита на почвата. 

Основните насоки за развитието на държавните горските територии се определят от 

горскостопанския план (лесоустройствения проект) на стопанството. Той дава насоки 

за по-нататъшното стопанисване на всяко отделно насаждение и общо за ловното 

стопанство с оглед да се постигне максимален качествен и количествен ефект от 

стопанската дейност, както и гледна точка на дървопроизводството, а така също и 

увеличаване на биологическата устойчивост на насажденията и използване на всички 

останали полезни функции на гората.    

Природните дадености на общината и района  благоприятстват развитието на 

дивечовия състав на територията на стопанството.   

Развитието на горския сектор в ТП ДГС “Омуртаг”, в частност на община Омуртаг – 

стопанисването и ползването на горите е неразделно свързано с опазването на 

биологичното разнообразие и защитените територии и зони, в изпълнение на 

принципите на стандарта за сертификация управлението на гори по схемата на FSC.  

Основните проблеми за подобряване на горския сектор са свързани с трудности при 

управлението на горския фонд поради ограничените налични ресурси за лесовъдни 

мероприятия, ниското ниво на защита от пожари и други бедствия и лошото състояние 

на горските пътища. 

 

2.4. Туризъм  

През последните години хотелската структура не е променена. На територията на 

общината функционира един хотел. В броя на леглата и капацитета през 2012 г. има 

известно увеличение спрямо предходната година. Нарастват реализираните нощувки от 

699 през 2010 г. на 862 през 2012 г. като преобладават нощувки на български граждани 

- 614 бр. Заетостта на базата е 7,0 %, като за област Търговище е 11,7 %, а за страната 

36,0 %. 

По данни на НСИ общо за общината приходите от нощувки в средствата за подслон и 

местата за настаняване през 2012 г. са с 34,4 % повече в сравнение с 2010 г. до 31 067  
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лв., като приходите от реализираните нощувки от чужди граждани се увеличават с 70,2 

%, до 9 055 лева. 

Табл. 11: Средствата за подслон и настаняване в община  Омуртаг 

Години 
Средства 

за 
подслон  

Легла 
Легла-
деноно-

щия 

Реализирани 
нощувки Пренощували лица Приходи от 

нощувки - лева 

Общо  в.т.ч. от 
чужденци Общо в т.ч. от 

чужденци Общо в т.ч. от 
чужденци 

2008 1 32 11712 1084 264 1026 229 32845 8305 
2009 1 32 11680 1217 275 1121 228 41215 9170 
2010 1 32 11680 699 151 658 129 23110 5320 
2011 1 32 11680 787 200 752 174 28278 7735 
2012 1 34 12382 862 248 849 239 31067 9055 

Източник: НСИ 

Независимо от постигнатият минимален напредък в развитието на туризма община 

Омуртаг се отличава с нисък среден престой на посетителите - само 1 ден, 36,0 лева 

приходи от една нощувка, 0,2 брой легла на 100 жители и 23,4 нощувки на едно легло, 

като тези показатели са значително по-ниски от средните за страната и областта. Като 

цяло, под-отрасъл „хотелиерство и ресторантьорство” формира дял от 0,7 % в нетните 

приходи от продажби за 2011 г.  Това определя общината като община с нисък дял и 

влияние на туризма в общото социално-икономическо развитие.  Основната причина за 

това е липсата на достатъчно атрактивни туристически ресурси от природен и 

антропогенен характер. От друга страна, макар и не много атрактивните и ограничени 

налични ресурси, които могат да бъдат използвани за целите на туристическото 

развитие по различни причини не се използват.   

Територията на Община Омуртаг е със запазена чиста природа, красиви и непокътнати 

кътчета с ценни, но неизвестни забележителни обекти. Реките, намиращи се на 

територията на общината се обитават от кефал, мряна, скобар, червеноперка, а в 

изкуствено създадените водоеми се намират шаран, толстолоп и костур. В горските 

масиви виреят дъб, цер, благун, габър, клен и мъждрян. По пасищата и поляните растат 

жълт и червен кантарион, мента, мащерка, равнец и др. В горите има добри условия за 

развитие на фауната. Общината разполага с богати дивечови запаси представени от 

благороден елен, сърна, заек, дива свиня.  

Наличието на благоприятни природни условия  и чист въздух създава условия за 

успешното развитие на селски , ловен и риболовен туризъм.  
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Археологически паметници от античността и средновековието от национално значение 

са: 

 Антично селище - с. Голямо Църковище, м. Пупарлък; 

 Тракийски некропол – с.Камбурово; 

 Римски кастел – с.Камбурово, м.”Табията”; 

 Римска вила – с.Могилец; 

 Късносредновековно селище и некропол – с.Могилец; 

 Късноримска крепост – с.Врани кон; 

 Ранносредновековна крепост – гр.Омуртаг. 

Съществуват над 20 бр. надгробни и 2 селищни могили от национално значение, както 

и 2 крепости и 1 мост “Камера” от местно значение: архитектурни, религиозни, 

етнографски обекти. На територията на общината има разнообразие от традиции, 

обичаи, празници и други събития които представляват интерес и могат да бъдат цел на 

посещение. Всички тези обекти  и явления от природен и антропогенен характер трябва 

да се оценят и експонират за да бъдат достъпни. Тогава те ще се превърнат в 

туристически ресурс и ще бъдат цел на посещение. 

Има необходимост от  разработване на проект за оценка на туристическите ресурси 

на община Омуртаг (Стратегия за развитие на устойчив туризъм в община 

Омуртаг). След като оценката бъде готова, тогава биха могли да се правят изводи и 

предприемат конкретни действия за  подпомагане на някои алтернативни видове и 

форми на туризма.  

Анкетираното мнение на общинската администрация и основни областни структури в 

областта потвърди проблемната картина в сферата на туризма: 

 Недобре развитият туристически продукт като цяло; 

 Неразвитата мрежа от фирми за услуги и доставки в туризма; 

 Лошата транспортна достъпност към местата за туризъм; 

 Лошо състояние и ограничен достъп до обекти на природното и културно 

наследство; 

 Липса на достатъчно добри условия в средствата за подслон; 
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 Недостатъчно квалифициран персонал в сферата на туристическите услуги. 

Изводите, които се налагат от прегледа на стопанското развитие на общината са: 

 Недостатъчен е размерът на инвестициите за обновяване на технологичното 

оборудване; 

 Недостатъчна и с незадоволително качество е бизнес- инфраструктура в 

общината; 

 Местната икономика не е достигнала нужните параметри на 

конкурентоспособност и динамичност, липсват буфери за стабилност като 

клъстери, например;  

 Намаление на чуждестранните инвестиции вследствие на глобалната 

икономическа криза през последните години година;  

 Продължава изоставането на икономическото развитие на общината в 

национален и областен мащаб;  

 В общината липсват крупни инвеститори, които да променят облика на местната 

икономика и да създадат нужните предпоставки за осезателен растеж; 

 Присъствието на модерна технологична, пазарна и предприемаческа 

инфраструктура е все още само желана и нереализирана възможност.  

Има необходимост от: 

 Създаване на условия за подкрепа на МСП и подобряване услугите за 

предприемачите на територията на общината; 

 Активно сътрудничество между представителите на публичните институции и 

бизнеса, изграждане на мрежи, местни и регионални и др. форми на ПЧП.  

 

3. Човешки ресурси и социална сфера  

3.1. Демографско състояние и тенденции 

Икономическата криза дава отражение и в задълбочаването на демографските  

проблеми, свързани с процесите на раждаемост, смъртност, миграция на населението и 

не на последно място задълбочаване на диспропорциите в териториалното 
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разпределение на населението в страната. Община Омуртаг е на 3 място на ниво NUTS 

4 в област Търговище по брой на населението –  21 853 души към 01.02.2011 г., което 

представлява 18,1 % от населението на областта. В разпределението на населението на 

общинско ниво съществува ясно изразен дисбаланс между град Омуртаг и останалите 

населени места. Населението на град Омуртаг към началото на 2011 г. е 7 619 д. (35,0 % 

от населението на общината). Сред другите населени места в общината с относително 

по-голям брой население са с. Камбурово  и с. Беломорци  съответно 1 170 д. и 866 д., а 

с.  Росица ( 17 д.) – с най-малък брой.  

 

За периода между двете преброявания населението на община Омуртаг намалява 

с – 3 359души  (-13,3 %), като отрицателният прираст на намалението е с по-високи 

стойности от средните за страната, Североизточния район и на областта. 

Табл. 12: Население в община Омуртаг към 01. 02. 2011 година 

Статистически район, 
област, община 

Население към:  Прираст 
абсолютен 

брой 

Прираст 
(%) 01.3.2001 г. 01.2.2011 г. 

България 7 928 901 7 364 570 -564 331 -7,1 
Североизточен район 1 019 297 966 097 -53 200 -5,2 
Обл.Търговище 137 689 120 818 -16 871 -12,3 
Омуртаг 25 812 21 853 -3 359 -13,3 
Антоново 7 593 6 262 -1 331 -17,5 
Опака 7 786 6 664 -1122 -14,4 
Попово 36 208 28 775 -7 433 -20,5 
Търговище 60 890 57 264 -3 636 -6 

Източник:НСИ 

 

Параметрите на възпроизводството на населението се определят от развитието на 

основните демографски процеси – естествен и механичен прираст.  В община Омуртаг 

те са:  

Табл. 13: Естествено и механично движение на населението в община Омуртаг – в брой 

Години Родени Умрели Естествен 
прираст Заселени Изселени Механичен 

прираст 
Общ 

прираст 
2008 337 314 23 372 571 -199 -176 
2009 323 286 37 340 734 -394 -357 
2010 326 292 34 383 873 -490 -456 
2011 328 328 43 275 373 -98 -55 
2012 284 297 -13 274 333 -59 -72 
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На 1000 души от населението – в промили  (‰) 

Години Родени Умрели Естествен 
прираст Заселени Изселени Механичен 

прираст 
Ср. год. 

население 
2008 13,6 12,7 0,9 15,1 23,1 -8,1 24701 
2009 13,2 11,7 1,5 13,9 30 -16,1 24435 
2010 13,6 12,2 1,4 15,9 36,3 -20,4 24028 
2011 15 15 2 12,6 17,1 -4,5 21845 
2012 13 13,6 -0,6 12,6 15,3 -2,7 21782 

Източник: НСИ 

 

Раждаемост 

В общината през 2008 г. са родени 337 (11,9 ‰), а през 2012 г. 284 деца (12,1 ‰). В 

област Търговище  коефициентът на раждаемост през 2008 г. е (10,3 ‰) , а през  2012 г. 

(10,2 ‰). Коефициентът на раждаемостта в страната през 2008 г. е (10,2 ‰) и 2012 

г.(9,5 ‰), или по този показател  общината има значително по-благоприятни позиции 

от средните за страната с 4,1 п.  и за  област Търговище с 2,8 п. за 2012 г.  

За разлика от множество други общини с предимно селско и застаряло население, тук 

отсъства трайно намаляване на броя на живородените, което се потвърждава от данните 

в горната таблица. Стойностите в общината са почти с една трета по-високи спрямо 

средните за България и област Търговище. За общината е характерно  сравнително 

ранното реализиране на раждаемостта – 13,7 % от ражданията са от майки под 20 г. при 

средно за страната 10,7 % и на майки от 20-24 години -30,3 % от ражданията при 

средно за страната 23,0 %.  

Смъртността е със значително по-високи стойности от раждаемостта. През 

последната години в общината е налице тенденция за слабо понижаване на общата 

смъртност.  През 2012 когато са умрели 297 д., а коефициента на общата смъртност е ( 

13,6 ‰). През 2011 г. са умрели 328 д. ( 15,0 ‰), 2010 г. са умрели 292 д.( 12,2 ‰). По 

отношение на смъртността през 2012 г. община Омуртаг е с по-благоприятни 

коефициенти от средните за страната   (15,0 ‰) и на област Търговище (16,2 ‰). 

Естественият прираст3 в общината в периода 2008-2011 г. е положителен 2008 г. (23 

души), 2009 г. (37 души), 2010 г. (34 души), 2011 г. (43 души), само през 2012 г. е 

                                                

3 Разликата между ражданията и умиранията 
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отрицателен (- 13 души). Коефициентът на естественият прираст в общината през 2010  

г. е (1,4 ‰), 2011 г. е (2,0  ‰) и 2012 г е (- 0,6  ‰). Положителният естествен прираст се 

дължи изцяло на общинския център. Влошената характеристика на 

възпроизводствените процеси в селската територия е трайно явление, което ще оказва 

въздействие върху социално – икономическото развитие на общината.  

През 2012 г. в област Търговище естественият прираст е (- 6,0 ‰) и в страната (-5,5 

‰). Или по този показател общината е с по-благоприятни  показатели от областта и  

страната.  

Механичен прираст 

Данните за миграция (най-вече вътрешната) на населението за общината показват, че 

изселените са повече от заселените, като механичния прираст4 е с отрицателен знак 

с изключение за 2011 г. . През периода 2008 – 2012 г. са се заселили 1 644 души, а са се 

изселили 2 884 души, или за 5 години имаме отрицателен механичен прираст (- 1 240 

души). Миграцията оказва силен негативен ефект върху възпроизводството на 

населението, тъй като чрез изселването на жени в родилна възраст се понижава 

равнището на потенциалната бъдеща раждаемост, не само за следващите 10-15 години, 

но и в по-дълъг период от време. 

Населението на община Омуртаг традиционно участва във външните миграции. През 

последните години в чужбина са се изселили главно в Германия  и Турция  Заселилите 

се от чужбина са почти изцяло от Турция. 

Ежедневните пътувания в рамките на общината са свързани с местоработата и 

образованието. Те са почти изцяло от и за Омуртаг. Значителен обмен има и със 

съседните общини Търговище и Антоново. 

По данни от текущата демографска статистикана на НСИ населението на общината 

макар и минимално продължава да намалява и към 31.12. 2012 г. населението наброява 

21 746 души, или за около 2 година намалява с 107 д.(0,5 %) 

 

 

                                                

4 От 2007 г. механичното движение на населението включва не само вътрешната, а и движението на лица 

към и от страната. 
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Полово-възрастова структура 

Към 1.02.2011 г. в община Омуртаг жените са 10 995 (50,3 %), мъжете са 10 858 души 

(49,7 %), или на 1000 мъже се падат 1013 жени. Сходна е ситуацията и в общинския 

център град Омуртаг където жените са 4 022 (52,8 %), мъжете са 3 597души (47,2 %), 

или на 1000 мъже се падат 1118 жени. Половата структура на общината и общинския 

център незначително се различава  със съотношението за страната 51,3 % : 48,7 %.  

По отношение на възрастовата структура на населението в община Омуртаг се 

потвърждават неблагоприятните тенденции в демографското развитие, характерни за 

страната и областта като цяло. Налице е продължаващ процес на застаряване на 

населението, който се изразява в намаляване на абсолютния брой и относителния дял 

на населението под 15 години и увеличаване на броя и дела на населението на 65 и 

повече години. Въпреки това общината e с по-благоприятна възрастова структура от 

тази на страната, района и област Търговище.  

 

Табл. 14: Възрастова структура на населението към 01.02.2011 г. (в %) 
  0-14г. 15-64г. 65г. + 

България 13,2 68,3 18,5 
Североизточен 
район 14,1 68,5 17,5 

област Търговище 14,2 67,3 18,5 
община Омуртаг 15 67,9 17,1 

Източник: НСИ 

По основни възрастови  групи в общината през 2011 г. преобладава населението в 

групата на 15-64 години  14 838 д. или 67,9 %. По населени места в общината най-голям 

е този дял  в с.Росица  82,4 %, с. Могилец 75,3 % и с. Великденче 75,0 %, а най -малък в 

с. Тъпчилещово 50,8 % и с. Долна Хубавка 59,1 %.  

Делът на населението на възраст под 15 г. е с най-висок относителен дял в с. Илийно 

24,4 % и с. Беломорци 23,6 % , а най-нисък в селата Росица – 5,9 % и Тъпчилещово -6,8 

%.   

Неблагоприятен е факта, че възрастовата група над 65 години е 3 730 д., или 17,1 % и 

непрекъснато расте, като с най голям относителен дял са селата Тъпчилещово 42,4 % и 

Горско село 30,3 %.  
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Табл. 15: Основни възрастови структури на населението към 01.02.2011 г. 

Населени места 
бр.  бр. бр. бр. % % % 

общо 0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+ 
Община ОМУРТАГ 21853 3286 14837 3730 15 67,9 17,1 
ГР.ОМУРТАГ 7619 1311 5267 1041 17,2 69,1 13,7 
С.БЕЛОМОРЦИ 866 204 584 78 23,6 67,4 9 
С.БЪЛГАРАНОВО 199 15 143 41 7,5 71,9 20,6 
С.ВЕЛИКДЕНЧЕ 304 32 228 44 10,5 75 14,5 
С.ВЕЛИЧКА 391 41 249 101 10,5 63,7 25,8 
С.ВЕРЕНЦИ 407 47 265 95 11,5 65,1 23,3 
С.ВЕСЕЛЕЦ 124 13 81 30 10,5 65,3 24,2 
С.ВИСОК 289 32 199 58 11,1 68,9 20,1 
С.ВРАНИ КОН 715 96 486 133 13,4 68 18,6 
С.ГОЛЯМО ЦЪРКВИЩЕ 269 27 177 65 10 65,8 24,2 
С.ГОРНА ХУБАВКА 318 34 201 83 10,7 63,2 26,1 
С.ГОРНО КОЗАРЕВО 225 16 164 45 7,1 72,9 20 
С.ГОРНО НОВКОВО 194 30 137 27 15,5 70,6 13,9 
С.ГОРСКО СЕЛО 142 13 86 43 9,2 60,6 30,3 
С.ДОЛНА ХУБАВКА 225 28 133 64 12,4 59,1 28,4 
С.ДОЛНО КОЗАРЕВО 415 51 289 75 12,3 69,6 18,1 
С.ДОЛНО НОВКОВО 155 27 100 28 17,4 64,5 18,1 
С.ЖЕЛЕЗАРИ 0 0 0 0 0 0 0 
С.ЗВЕЗДИЦА 765 131 526 108 17,1 68,8 14,1 
С.ЗЕЛЕНА МОРАВА 583 78 414 91 13,4 71 15,6 
С.ЗМЕЙНО 156 14 100 42 9 64,1 26,9 
С.ИЛИЙНО 491 120 299 72 24,4 60,9 14,7 
С.КАМБУРОВО 1170 192 789 189 16,4 67,4 16,2 
С.КЕСТЕНОВО 297 55 193 49 18,5 65 16,5 
С.КОЗМА ПРЕЗВИТЕР 577 68 396 113 11,8 68,6 19,6 
С.КРАСНОСЕЛЦИ 208 21 138 49 10,1 66,3 23,6 
С.МОГИЛЕЦ 328 41 247 40 12,5 75,3 12,2 
С.ОБИТЕЛ 618 65 436 117 10,5 70,6 18,9 
С.ПАНАЙОТ ХИТОВО 279 23 174 82 8,2 62,4 29,4 
С.ПАНИЧИНО 162 35 99 28 21,6 61,1 17,3 
С.ПЕТРИНО 146 20 96 30 13,7 65,8 20,5 
С.ПЛЪСТИНА 607 80 407 120 13,2 67,1 19,8 
С.ПТИЧЕВО 208 14 147 47 6,7 70,7 22,6 
С.ПЪДАРИНО 543 55 358 130 10,1 65,9 23,9 
С.ПЪРВАН 223 19 146 58 8,5 65,5 26 
С.РОСИЦА 17 1 14 2 5,9 82,4 11,8 
С.РЪТЛИНА 234 41 156 37 17,5 66,7 15,8 
С.СТАНЕЦ 254 38 170 46 15 66,9 18,1 
С.ТЪПЧИЛЕЩОВО 59 4 30 25 6,8 50,8 42,4 
С.УГЛЕДНО 142 33 91 18 23,2 64,1 12,7 
С.ЦАРЕВЦИ 64 10 40 14 15,6 62,5 21,9 
С.ЦЕРОВИЩЕ 585 75 401 109 12,8 68,5 18,6 
С.ЧЕРНОКАПЦИ 280 36 181 63 12,9 64,6 22,5 

Източник НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г.  

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез 

коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя 

на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 г. – 1 389 души) и броя на излизащите от 

трудоспособна възраст (60 - 64 г. – 1 446 души). Към 01.02.2011 г. общо за общината 

това съотношение е 96,0 %, при 70,0 % общо за страната и 80,0 % за област Търговище. 
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По този показател общината е с по-благоприятни  стойност от средната за страната и за 

областта.  

Общият коефициент на възрастова зависимост към 01.02.2011 г. за общината е 47,3% , 

тоест на 100 лица във възрастовата група 15–64 навършени години се падат близо 47 

лица под 15 г. и на 65 и повече години. Общината е с близко съотношение от средното 

за страната 46,5 % и на област Търговище 48,6 %.  

 

3.2. Етно-демографска характеристика на населението  

Лицата, които са се възползвали от правото на доброволен отговор на въпроса за 

етническо самоопределение, са 80,1 % от населението към 01.02.2011 г.   

Турската етническа група е първа по численост, като към 01.02.2011 г. 11 959 лица са се 

самоопределили като етнически турци. Те представляват 68,3 % от всички лица в 

общината, при 8,8 % средно за страната. Относителният им дял в сравнение с данните 

за страната е с 61,4 пункта повече. 

Българската етническа група обхваща 3 518 лица, или 20,1 % от лицата, доброволно 

декларирали етническото си самоопределение, при 84,8 % средно за страната. Делът на 

българската етническа група в сравнение с данните за страната е по-малко с 64,7 

пункта. 

Ромският етнос е традиционно третият по численост. Към 01.02.2011 г. наброява 1 690 

души според самоопределянето на лицата, с относителен дял от 9,7 %, при средно 4,9 % 

за страната.  Ромската общност е хетерогенна. Тя се състои от отделни групи, които се 

самоопределят по различен начин5 като българи, турци и роми и т.н. хората от 

малцинствените групи в повечето случай живеят в обособени квартали, които се 

характеризират с лоша инфраструктура, която на места липсва, наличие на незаконно 

строителство, бедност, ниска степен на образование, отпадане на децата от училище, 

ниска степен на здравно обслужване, висока безработица, липса на спортни 

мероприятия и съоръжения за тяхното провеждане. Процесите на урбанизация не водят 

                                                

5 Причините за тази ситуация се дължат на явленията “етническа мимикрия” (т.е. лица с ромска 

идентичност публично декларират друга, не-ромска идентичност). 
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до възприемане на универсален начин на живот и поведение в обществото от тяхна 

страна.  

Ромското население е съсредоточено в с. Беломорци 82,3 % (451 д.), с. Илийно 48,2 %, 

с. Кестеново 35,6 %, а най голяма част от него живее в град Омуртаг 561 д., или 33,2 %  

от ромското население на общината. 

Основни изводи: 

 За периода между двете преброявания през 2001 и 2011 г. има отрицателен 

прираст (-13,3 %), или  намалява  с 3 359 д.; 

 Неблагоприятен е факта, че възрастовата група над 65 години е 3 268 д., или 17,1  

%, докато тази от 0 до 14 години  е 3 730 д. или 15,0 %, независимо, че  

възрастовата структура в общината е по-добра от средната на страната и 

областта; 

 Раждаемостта като процес, определящ количественото нарастване на 

населението  през последните  години е с тенденция на стабилизиране;  

 Смъртността е със  по-високи стойности от раждаемостта; 

 Естествения прираст през последните години е положителен, като само през 

2012 г. е отрицателен; 

 Данните за вътрешната миграция на населението показват, че изселените са 

повече от заселените, като механичния прираст е с отрицателен знак. 

3.3. Заетост и безработица 

Заетост  

По групи предприятия според броя на заетие лица през 2011 г. преобладават тези в 

микро 40,0 % и малките 32,8 %, или общо 72,8 % от заетите.    

Табл. 16: Заети лица по групи предприятия 
 Групи 

предприятия 2009 2010 2011 

Общо за общината 2 287 2 055 2 052 
Микро до 9 заети 871 862 821 
Малки от 10 до 49 644 575 672 
Средни от 50 до 249 772 618 559 
Големи над 250  -  - - 

 Източник: ТСБ - гр. Търговище 
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По отрасли през 2011 г. най - много са заетите в търговията и ремонт на моторни 

превозни средства – 33,4 %, преработващата промишленост – 22,8 %, хуманно 

здравеопазване и социална работа 13,0 % , което е видно от следната таблица: 

Табл. 17: Заети лица в община Омуртаг 
Икономически дейности (А 21) 2009 г. 2010 г.  2011 г. 

Общо 2287 2 055 2052 
Селско, горско и рибно стопанство  239 217 178 
Преработваща промишленост  и др. 806 614 467 
Производство на ел. и топл. енергия и на газ .. ..   
Доставяне на води, канал.услуги и др.  .. .. .. 
Строителство 134 117 .. 
Търговия и ремонт на МПС 576 644 686 
Транспорт, складиране и пощи 109 75 176 
Хотелиерство и ресторантьорство 89 82 89 
Създаване и разп. на инф., далекосъобщения 4 4 4 
 Операции с недвижими имоти .. .. 9 
 Проф. дейности и научни изследвания 5 7 12 
 Административни и спомагателни дейности 7 3 9 
 Образование .. 7 .. 
 Хуманно здравеопазване и социална работа 265 246 267 
 Култура, спорт и развлечения .. .. .. 
  Други дейности 15 14 17 

Източник : ТСБ -  гр. Търговище 

Забележка: .. Данните са конфиденционални 

Икономическата криза започнала от средата на 2008 г. и продължила през 2011 г. 

оказва негативно влияние върху общинската икономика, като най-силно бяха засегнати 

работещите в   преработващата промишленост и селското и горското стопанство. 

Най-драстично заетите спадат в отрасъла на преработващата промишленост спрямо 

2009 г. (42,0 %). Сериозно намаляват заетите през 2011 г. спрямо 2009 г. с 235 души, 

или с 10,3 %.  

Основни проблеми от гледна точка на съвременното и бъдещото развитие на 

индустриалния сектор в общината са: разкъсването на производствените връзки от 

миналото; загубата на традиционни пазари; високият дял на производството на 

"ишлеме";  остарялото оборудване в някои предприятия, свързано с високи текущи 

разходи; несъответствие на квалификацията на местната работна сила с изискванията 

на пазара на труда. 
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Необходимо е модернизиране на производствената база, внедряване на нови 

технологии и иновации за по-голяма конкурентоспособност и по-добро качеството на 

произвежданите продукти. 

 Безработица 

Преструктурирането и развитието на икономиката е основен фактор, влияещ върху 

обхвата и структурата на безработицата.  

Според данни на Дирекция „Бюро по труда”  - гр. Омуртаг безработицата в община  се 

характеризира със следните показатели:  

Табл. 18: Безработни лица в община Омуртаг към 31.12 
Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 

Общо 2948 2965 2661 2585 2383 
Коефициенти на безработица - % 32,6 23,7 34,5 33,5 30,9 
Разпределение по пол:           
- жени 1904 1836 1648 1542 1449 
- мъже 1044 1129 1013 1043 934 
Разпределение по възраст :           
до 19 години 33 32 35 40 27 
- от 20 до 24 години 140 137 108 129 109 
- от 25 до 29 години 171 167 176 174 137 
- от 30 до 34 години 227 217 217 209 145 
- от 35 до 39 години 270 297 236 209 185 
- от 40 до 44 години 324 319 285 243 209 
- от 45 до 49 години 382 410 332 332 277 
- от 50 до 54 години 457 445 390 406 392 
- над 55 години 944 941 882 843 902 
Разпределение по квалификация:           
- работническа квалификация 422 482 476 631 736 
- специалисти 152 139 115 137 129 
- без специалност и професия 2374 2344 2070 1817 1518 
Разпределение по образование:           
- с висше образование 51 50 45 53 58 
- със средно образование 599 680 632 820 891 
в т.ч. със средно професионално образование 435 510 493 664 753 
- с основно 1471 1391 1208 1037 845 
- с по ниско образование 827 844 776 675 589 
Продължително безработни лица:           
- от 12 до 24 месеца 331 616 480 430 444 
- над 24 месеца 1336 1225 1204 1066 947 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” гр. Омуртаг 

Забележка: Данните за 2013 г. са към месец септември 



 38 

Коефициентът на безработица в общината остава един от най-високите в страната – 

33,5 % към 31.12.2012 г., при средно 11,1 % за страната и 19,3 % за област Търговище.  

Делът на безработните в община Омуртаг съществено превишава показателя за 

страната, областта и особено общините Търговище и Попово. С по-неблагоприятни 

стойности е само община Антоново.  

Коефициентът на безработицата на населението в община Омуртаг  за периода 2009-

2013 г. е с много по-високи стойности от средните за страната, за областта  и за СИР, 

като през 2010 г. достига най-ниското си равнище от 23,7 %. В резултат на финансовата 

криза през следващите години настъпва повишаване на показателя до 34,5 % и 33,5  % 

съответно за 2011 г. и за 2012 г., при стойности средно за страната съответно 10,1 % и 

11,1 %.  

Дългосрочно безработните лица  (12 и повече месеца) от всички безработни лица през 

2012 г. в общината са 1 496 души и представлява 57,9 % от общия брой безработни 

лица, като дългосрочно безработните лица през 2011 г. са били 1684, или  в дела на 

дългосрочно безработните лица  има намаление с 188 души (на годишна база 

намалението е с 11,2 %). 

Безработните лица на възраст до 29 г. за общината през 2012 г. са 343 души, което 

представлява 13,3 % от общия брой безработни лица в общината, като безработните 

лица на възраст до 29 г. през 2011 г. са били 319, или в областта на младежката 

безработица има увеличение от  24  души.  

Трудовият пазар в общината не е особено динамичен. Предлагането на работа е 

ограничено, както количествено, така и качествено (по професии и специалност). 

Типична е трайната безработица с малки възможности за връщане към устойчива 

заетост. Известно влияние оказва и сезонната заетост в селското стопанство и пр. 

 

Изводи:  

 Сравнено с останалите общини от област Търговище общината има една от най-

високите стойност на коефициента на безработица в периода 2009 – 2013 г. и 

една от високите стойности за страната. 

 Необходимо е инвестиране в развитие и повишаване качеството на човешкия 

капитал; усилията трябва да се насочат към повишаване на качеството на 
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работната сила и осигуряване на заетост на дългосрочно безработните лица и на 

безработните младежи до 29 г., които са двете най-засегнати от кризата групи от 

населението, а също и към подобряване на съответствието между търсенето и 

предлагането на труд. 

Основните проблеми на община Омуртаг в сферата на заетостта и безработицата са 

свързани с преструктурирането на икономиката и преките последствия върху пазара на 

труда и заетостта на населението; високият дял на безработните с ниско образование, 

без специалност и професия. 

Приоритетите в заетостта и безработицата са взаимосвързани и се отнасят до 

увеличаване на заетостта, включване в национални и регионални програми за заетост, 

намаляване на безработицата, запазване и съхраняване на населението, в т.ч. на 

трудовите ресурси. 

 

3.4. Доходи 

Доходите на населението в област Търговище за 2011 г. и в частност в община Омуртаг 

са значително под средните за страната, като за едно лице средният годишен доход е    

2 695 лв., като за страната е 3 782 лв., или с 1 087 лв. (28,7 %) по-малко.  

Работната заплата продължава да бъде основен източник за доходите на домакинствата 

с над 40 %  от общия доход. Средната годишна работна заплата в общината  през 2011 

г. е 5 229 лв. лв. Общината е на едно от последните места в СИР (7 350 лв.) и на едно от 

незадоволителните  места в страната (6727 лв.), като увеличението на работната заплата 

за 2011 г. в сравнение с 2010 г. е само с 1,5 % (80 лева).   

Табл. 19: Средна годишна заплата в община  Омуртаг – лв. 

Район, област, община 
години 

2009 2010 2011 
България 6172 6540 6727 
Североизточен район 6534 6890 7350 
Област Търговище 5389 5620 5913 
Община Омуртаг 4918 5149 5229 
Община Антоново 4635 4925 4949 
Община Опака 4742 4742 4931 
Община Попово 4968 4968 5415 
Община Търговище 5662 5662 6269 

Източник: НСИ 
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Изводи: По равнище на доходи на населението България  е най-изостаналата и бедна 

страна - членка на ЕС: доходите на нашите домакинства са с около 70% по- ниски от 

средните за ЕС; В рамките на страната общината е на едно от незадоволителните места  

по средна работна заплата. 

 

3.5. Образование 

Образованост на населението 

По данни НСИ за 2011 г., относителният дял на населението на общината с високо 

образователно ниво (с висше и полувисше образование) е 6,2 % от общото население. 

Същевременно, този показател за общината бележи нарастване спрямо данните за 2001 

г., когато тези лица са били 4,7 % от населението. Въпреки това, налице е значително 

изоставане в сравнение със средното равнище за страната 19,6% и за областта 11,5 %. 

Значителни са вътрешно селищните различия в относителния дял на висшистите. Делът 

на високообразованото население в общинския център  е най-висок 13 %.  

Лицата със средно образование са 5588 д. (27,5 %), което е по-ниско от средното за 

страната (43,4 %). С основно образование са 8108 лица (39,8 %), с начално - 3347 лица 

(16,4%) и с незавършено начално - 1415 лица (7,0 %). Последната група е представена 

изключително от роми. В дъното на образователната стълбица стоят лицата, “никога 

непосещавали училище”. Броят им в община Омуртаг е 585, или 2,9 % от населението 

на 7 и повече навършени години, при 1,2 % средно за страната. Така се формира дял от 

66,1 % неграмотни или с ниска грамотност хора, което силно затруднява достъпа им до 

пазара на труда. 

 

Образователна инфраструктура 

Предучилищното образование се осъществява в детските градини. Възрастта на децата, 

обхванати в детските градини, е 3-6 години. Преди първи клас обучението в 

подготвителна група или в подготвителен клас е задължително.  

Предучилищното образование в общината е представено от 6 целодневни детски 

градини (ЦДГ) и 11 филиала: 3 ЦДГ в гр. Омуртаг и по една  ЦДГ в  с. Камбурово, с. 

Врани кон и с. Обител. В общината през периода 2008-2013 г. се наблюдава: намаление 

на децата, посещаващи детските градини със 22,0 % (от 883 деца през учебната 
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2008/2009 г. на 689 деца през учебната 2012/2013 г.); намаление на детските градини 

със 40,0 % (от 10 през учебната 2008/2009 г. на 6 детски градини през учебната 

2012/2013 г.) и намаление на броя на педагогическия персонал, работещ в детските 

градини с 8,7 % (от 80 през учебната 2008/2009 г. на 73 през учебната 2012/2013 г.). 

Редуцираният брой на детските градини до голяма степен се дължи на отрицателните 

демографски характеристики и намаляването на децата. 

Детските градини на територията на общината разполагат с добра материално 

техническа-база, осигуряваща нормален учебен процес. Но в последните години 

средствата за издръжка на детските градини са недостатъчни и трудно могат да се 

отделят средства за обновяване на МТБ.  

Независимо от намаляването на детските заведени, като цяло може да се обобщи, че в 

областта на предучилищното образование се наблюдават положителни промени. 

Повишава се достъпът до услугата и ефективността на функциониране на заведенията. 

Средният брой деца на един учител за община през учебната 2012/2013 е 10 и е по-

добър от средният за страната 13, а средният брой деца в една група – 21, при 24 за 

страната. Пълняемостта на групите е в рамките на нормативните изисквания.     

Училищната мрежа включва 11 училища (10 общински училища и 1 професионална 

гимназия на държавно финансиране). 

През учебната 2012/2013 г. общообразователните училища, които се финансират като 

държавно делегирана дейност чрез бюджета на общината,  са 10 ( 4 в гр. Омуртаг и 6 в 

селата). 

Общото образование включва различните  образователни степени – начално, основно, 

средно. Инфраструктурата на основното образование (основните училища) се 

оразмеряват за населението от съответната образователна възраст на общината. В 

гимназията “Симеон Велчев”  се обучават и ученици от останалите населени места в 

общината. Общото образование (общинските училища) са представени от 10 училища: 

Начални училища (I-IV клас)  са: I НУ “Христо Смирненски” гр. Омуртаг и II НУ 

“Васил Левски”и гр. Омуртаг;  Основни училища  (I-VIII клас) са : ОУ “Георги 

Бенковски ” с. Беломарци; ОУ “Врани кон” с. Врани кон; ОУ “ Христо Ботев” с. Зелена 

морава; ОУ “Христо Ботев” с. Камбурово; ОУ “Христо Смирненски” с. Обител; ОУ “Д-

р Петър Берон” с. Плъстина. Прогимназия ( V-VIII клас) 1  гр. Омуртаг.; Гимназия:  
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“Симеон Велчев” (IX- XII клас);  През учебната 2012/2013 г. в общообразовотелните 

училища се учат 1926 ученика, като през учебната 2008/2009 г. учениците са били 2241,  

или имаме намаление на учениците с  16,4 %.  

През учебната 2012/2013 г в началната образователна степен са обхванати 841 деца, а в 

прогимназиалното образование 822 и в общообразователната гимназиална степен са 

255 ученика. Броят на завършващите съответната степен е: 175 основно образование и  

67 средно.  

Териториалното разположение на инфраструктурата на общото образование е в 

съответствие с възприетите нормативи за териториална достъпност – в рамките на 15 

минути пешеходна (за началните и основните училища) и до 20 минути транспортна 

достъпност за средните училища.  

Физическото състояние на сградния фонд на училищата в общината е добро. Само ОУ в 

с. Плъстина и ОУ с. Обител се нуждаят от основен ремонт на покривната конструкция.  

Материалната база е добра и осигурява възможности за нормален учебен процес. Във 

всички училища има изградени и оборудвани кабинети по информатика. Проблем има с 

осигуряване на физкултурни салони, като само 3 от училищата в общината разполагат с 

физкултурни салони, останалите имат пригодени класни стаи, в които провеждат 

часовете по ФСВ. Спортните площадки са недостатъчни и неотговарят на изискванията 

за провеждане на спортни занимания. Повечето от тях се нуждаят от асфалтиране и от 

нови спортни уреди.  

Слети паралелки има само в училищата на селата Беломорци и Обител.  

Професионалното образование е представено от 1 професионална гимназия по 

транспорт и лека промишленост (ПГТЛП).  Важна изискване към професионалното 

образование е то да бъде профилирано в съответствие с икономическия профил на 

местната икономика с цел да подготвя кадри за нейните нужди. В много голяма степен 

в гр. Омуртаг е налице такова съответствие между профила на професионалните 

гимназии и този на местната икономика. ПГТЛП разполага с много добра учебно-

материална база: специализирани кабинети и лаборатории, компютърни зали, 

производствен корпус.  В професионалната гимназия  обучението се осъществява в 

четири направления: : моторни превозни средства, кораби и летателни апарати; 

производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия; горско стопанство. В 

гимназията има 13 учебни кабинета оборудвани по Национална програма 
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„Модернизация на материалната база в училищата”, модул „Обновяване на учебно-

техническото оборудване”; 2 компютърни кабинета. Гимназията има реализиран проект  

„Заедно в училище и в свободното време“  в партньорство с ЦМЕДТ „Амалипе“ гр. В. 

Търново, Прогимназия „Академик Даки Йорданов“ гр. Омуртаг, ОУ „Георги 

Бенковски“ с.Беломорци. Целта на проекта се изпълни като осигури равен достъп до 

качествено образование на ученици от малцинствените етнически групи   в община 

Омуртаг като предпоставка за бъдеща социална и трудова реализация.  

През учебната 2012/2013 г. в професионалното  училище се учат 184  ученика, докото 

през учебната  2008/2009 г.ученициет са били 202, или имаме минимално намаление с 

9,8 %.  

Независимо от  тенденцията за намаляване на броя на отпадналите от училище ученици  

(от 102 ученика 2008/2009 г. на 49 ученика 2011/2012 г.), проблемът остава 

изключително сериозен, особено като се отчитат и процесите на скрито неприсъствие 

на деца в училищата (трайно непосещаващи училище)  от гледна точка запазване на 

училища и работни места на педагогическия персонал. Причините за отпадане от 

училище се групират в няколко основни категории – социално-икономически, 

образователни и етнокултурни. Най-ясно феноменът се проявява в градските ромски 

гета и в селата с преобладаващо ромско население.  

Понастоящем в учебните заведения са спазени държавните образователни изисквания. 

Процесите на оптимизация на училищната мрежа поставят изисквания към създаването 

на защитни механизми по отношение на преструктурираните звена. Към момента за 

учебната 2012/2013 г. по данни на Министерството на образованието, младежта и 

науката в общината има 76 средищни училища : 2 в град Омуртаг и в селата: 

Камбурово, Врани кон, Зелена морава, Обител и Плъстина. За пътуващите ученици 

държавата осигурява финансирането на целодневна организация на учебния процес, 

столово хранене и транспорт. В тях децата получават по-качествено образование. Това 

е съпътстваща мярка в процеса на оптимизацията на училищната мрежа.  

Според РИО гр. Търговище преструктурирането на училищната мрежа трябва да е в 

посока: финансиране на общините по европейски програми за оптимизация; поетапно 

въвеждане на целодневно обучение в начален и следващите етапи с цел повишаване на 

                                                

6 Постановление № 263 от 25.10.2012 г., ДВ/бр. 84.2012 г.  
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качеството на образователния процес;  поетапно премахване практиката на обучение на 

ученици в слети паралелки; създаване на предпоставки за успешна социализация на 

децата и учениците с различен етнически произход; откриване на паралелки  по 

профили и професии съобразно тенденциите на икономическото развитие на региона; 

разширяване на извънкласните дейности в селските училища; отварянето на училището 

за реален обществен и медиен контрол; оптимизиране на мерките за квалификация и 

преквалификация на педагогическите кадри; изграждане на иновативна политика на 

всяко училище, възможност за създаване и развитие на благоприятна материално-

техническа среда. Основната цел на оптимизацията на училищната мрежа в областта е 

да се осигури възможността на всяко дете да получи качествено образование.  

Според изследваните анкетни данни за областта отнасящи се в пълна степен и за 

общината, основни акценти в сферата на образованието трябва да бъдат:   

 адаптиране на програмите в професионалното образование в съответствие с 

нуждите на общината; 

 подобряване развитието на образователната инфраструктура; 

 подобряване на материално-техническата база; 

 изграждане на партньорства между центровете за научно-изследователска и 

развойна дейност и висшите учебни заведения и предприятия в региона и в 

частност и община Омуртаг; 

 обвързване на специализираните модули в учебните планове (бакалавърски и 

магистърски програми)  с потребностите на общината.  

 

3.6. Здравеопазване 

Доболничната и болничната медицинска помощ на територията на община Омуртаг 

разчита на 56 лекари, от които 7 общопрактикуващи, 4 лекари по дентална медицина и 

96 д. специалисти по здравни грижи. 

Към 31.12.2012 г., общината разполага с 1 лечебно заведение за болнична помощ – 

„Многопрофилна болница за активно лечение - Омуртаг” ЕООД. Болницата е 

общинско дружество и освен населението на община Омуртаг, обслужва и населението 

на община Антоново и отчасти на Върбица и Котел – общо над 50 000  човека. 
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Болничното заведение разполага с 124 легла, има собствена клинична лаборатория. 

Болничната помощ се осигурява от 47 лекари и 96 медицински специалисти.  

Проблемите са свързани с необходимост от модернизиране на оборудването, 

включително на апаратура за бърза и качествена диагностика.  Голяма част от сградата 

на МБАЛ се нуждае от външна изолация. Необходим е ремонт   на покривната 

конструкция. Парната инсталация е остаряла, тръбите и радиаторите са корозирали.  

Необходимо е извършване на ремонтни работи в болничните стаи.  От спешен ремонт 

се нуждаят  АГО и детско отделение с подмяна на боксове.  За целта е необходимо 

финансиране с оглед закупуване на апаратура за изброените отделения, като монитори, 

кувьози, ЕКГ апарати и линейки. Съществуващите сега превозни средства са 

амортизирани. 

Извънболнична помощ се представя от един Медицински център  (МЦ)  и филиал за 

спешна медицинска помощ към ЦСМП – Търговище. Сериозен проблем пред спешната 

медицинска помощ се явява кадровото обезпечаване на дейността, най-вече по 

отношение на висшия медицински персонал. Медицинския център се нуждае от ремонт 

който трябва да включва подмяна на парната инсталация, изолация и смяна на дограма.  

Сериозен проблем остава навременното осигуряване на здравна помощ в отдалечените 

села и тези без лекарски практики. В допълнение, достъпът до здравни услуги е 

проблем за лицата, които нямат редовни здравни осигуровки (25 % от населението по 

данни на общинската администрация). Общината не разполага с нормативни документи 

и финансови ресурси за решаване на този проблем, но би трябвало да потърси свои 

решения. 

Населението в общината, обслужено през 2012 г. от един лекар, е 388 човека, при 

средно 257 за страната и 327 за област Търговище, т.е. общината е с по-неблагоприятни  

показатели от тези за страната и областта. Населението, обслужено от един стоматолог, 

в общината е 5 436 човека, при средно 1084 за страната и 1916 за област Търговище, 

или по този показател общината изостава в пъти от средния за страната и за областта. 

Общопрактикуващите лекари в общината са само 7. Изоставането от обслужването на 

населението от общопрактикуващи лекари и зъболекари е съществен проблем за 

населението от общината 

Към сферата на здравеопазването е и системата за отглеждане на деца до 3 годишна 

възраст, обхващаща детските ясли. На територията на гр. Омуртаг има 1 яслено  

заведения с обхванати около 60 деца. През 2009 г. на детското заведение е направен 
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ремонт по Европейски проект „Подобряване на метериалната база на образователната 

инфраструктура в община Омуртаг за интегрирано и устойчиво местно развитие”. 

Предстои да се направи модернизация на материално-техническата база (подмяна на 

осветрлението, обзавеждане на физкултурен салон и методически кабинет; оборудване 

на кухненския блок с нови съоръжения и др.).  

Обобщената оценка е, че системата на здравно обслужване в община Омуртаг е 

сравнително добре организирана, но с потребности от обновяване на материалната база 

и привличане на повече общопрактикуващи лекари и лекари по дентална медицина.  

Нужна е ефективна координация с община Антонво за осигуряване на дяловото и 

участие  в издръжката на обслужващи обекти с надобщинско значение, които се 

ползват от населението на двете общини. 

 

3.7. Социални услуги 

Социалните услуги в общината през 2013 г. бележат известен ръст спрямо предходната 

година и  са представени от : обществена трапезария с обхванати 60 лица  през 2013 г. 

срещу 30 през 2012 г.;  личен асистент с обхванати 37 лица през 2013 г., срещу 35 през 

2012 г.; домашен социален патронаж с обхванати 29 лица, нова услуга е помощ в дома 

обхващаща 33 лица. Домът за деца лишени от родителски грижи в град Омуртаг е 

закрит от 01.09.2013г. 

Подобно на здравните услуги, в периферните територии на общината, видовете и 

качеството на социалните услуги са ограничени. Основни приоритетни направления в 

общинската стратегия за социални услуги са: Развитие на социални услуги в общността 

за социално включване и превенция на социалното изключване и изолация на 

рисковите групи; Деинституционализация и подобряване качеството на резидентна 

грижа;  Развитие на човешките ресурси; Изграждане на междусекторно сътрудничество 

и междуобщинско партньорство. 

В Общинската стратегия за развитие социални услуги в община Омуртаг 2011-2015 г. 

са определени 4 страгегически цели:   

 Подкрепа за социално включване на максимален брой хора в неравностойно 

положение и уязвими групи;   
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 Подобряване качеството на живот на деца и възрастни, настанени в 

специализирани институции съобразно техните специфични потребности чрез 

осигуряване на алтернативни форми на грижи;  

 Създаване на ефективна система за развитието на човешките ресурси и 

повишаване качеството на социалните услуги; 

 Повишаване ефикасността на услугите и допълване на наличните ресурси чрез 

развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество. 

Към стратегическите цели има формулирани 15 специфични цели.  

Социалната политика, която се осъществява през последните години в община Омуртаг 

има за цел:  

 въвеждането на нов модел на социална работа чрез прилагане на методики за 

превенция на рисковете от социално изключване;  

 развиване на интегрирани услуги, които да подпомагат потребителите да водят 

самостоятелен живот и да преодолеят нуждите от социални помощи; 

 въвеждането  на междусекторните политики в социалната работа, чрез които се 

постига трайно социално включване на рисковите групи – деца, възрастни и 

лица с увреждания. 

Тенденцията в социалните услуги е  разкриване на нови социални услуги в общността, 

като:  

 Разкриване на  Център за обществена подкрепа (ЦОП) на деца и семейства в 

риск. Дейността в ЦОП ще бъде насочена към превенция на изоставянето, 

превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и 

реинтеграция на деца, развиване на умения за самостоятелен живот, приемна 

грижа и осиновяване, превенция на отклоняващото се поведение; 

 Създаване на услуги от резидентен тип  (ЦНСТ) – гр. Омуртаг и настаняване в 

тях на деца, лишени от родителски грижи. Центровете ще предоставят подслон и 

ежедневни грижи за изведените от дома  деца, като осигуряването на здравните 

и образователни услуги ще се предоставя извън мястото за живеене, за да бъде 

осигурена тяхната социална интеграция. 
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 Разширяване на обхвата на лицата, ползващи услугите на обществената 

трапезария в  гр. Омуртаг. 

 

3.8. Култура 

Читалищата са “капилярите” на мрежата от културни институции. В края на 2012 г. на 

територията на общината функционират 27 читалища и 2 клона, от тях 17 имат офис 

техника и 6 интернет. Всички те са действащи и получават държавна субсидия. 

Читалища разполагат със собствени библиотеки, като фондовете се попълват предимно 

от субсидиите и чрез проекти за допълващи целеви субсидии. Единадесет читалища са 

участвали в обучения по програма „Глобални библиотеки” през 2012 г.  

Всички културни институции се помещават в обществени сгради, предоставени за 

безвъзмездно ползване. Към тях функционират 25 певчески групи и състави и четири 

школи по изкуствата. Приетата от Общинския съвет програма за развитие цели 

повишаване качеството и социалния ефект на читалищния продукт, повишаване на 

капацитета за проектно финансиране на дейността, както и устойчиво развитие на 

читалищата като съвременен общокултурен и информационен център. 

Културният календар на общината включва събития с национално, регионално и 

местно значение, и участие на местни колективи в национални и международни 

фестивали. 

Проблеми пред читалища са: Сградният фонд се нуждае от основен ремонт; Остаряло 

сценично оборудване; Липсва добро осветление и озвучаване на читалищните зали; 

Недостатъчни са средствата за поддържане на материалната база и за дейността на 

читалищата. 

От културните институции с важно значение е и Историческия музей, гр. Омуртаг. 

Музея разполага с три реставрирани сгради, в които представя своите експонати. 

Интерес представляват и религиозните храмовете: църквата “Свети Димитър” и 

джамията “Синдирли Джамия” разположени в град Омуртаг. 

 

3.9. Спорт 

Община Омуртаг е с традиции в спорта. Разполага със следната спортна база: 
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Градски стадион построен през 1983 г. с разгъната площ на сградния фонд на стадиона 

674 кв. м., площта на Урегулирания поземлен имот (УПИ) е 30 460 кв.м. Материалната 

зала е за основен ремонт, като през годините са правени само частични ремонти. 

Състоянието на футболния терен е незадоволително (има нужда от валиране и 

пръскане).  

Други спортни обекти в общината са:  

 Боксова зала към 1-во НУ “Христо Смирненски”, гр. Омуртаг;  физкултурен 

салон към  на същата е извършен частичен ремонт, но се нуждае от ремонт на 

сервизните помещения,; 

 Физкултурен салон към1-во НУ Хр. Смирненски – добро състояние, нуждае се 

от подмяна на подова настилка; 

 Физкултурен салон към Прогимназия Акад. Даки Йорданов – добро състояние, 

нуждае се от частичен ремонт; 

 Физкултурен салон към Училище – с. Врани кон- за основен ремонт. 

 

Насоките за развитие на спортната инфраструктура и спорта в общината са: 

 Възстановяване и модернизация на спортните бази; 

 Изграждане на нови спортни обекти – комбинирани спортни игрища; 

 Осигуряване на достъп на хора с увреждания до спортните бази; 

 Организиране на акции за спонсорирани и съпътстващи инвестиции в спортни 

съоръжения; 

 Възстановяване на детско-юношеския спорт. 

 

4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на 

територията 

4.1. Транспортна инфраструктура 

Транспортът в Община Омуртаг се осъществява чрез пътната мрежа. Тя е единственият 

развит елемент от транспортната инфраструктура на територията на общината. В 
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състава й са включени І, ІІ и ІІІ клас пътища от републиканската пътна мрежа, 

общински пътища и пътни връзки.  

Общата дължина и конфигурацията на пътната мрежа в общината нямат съществени 

изменения през периода 2005-2013 г. Отчетената промяна е в общинската пътна мрежа, 

чиято дължината се е увеличила с близо 7 км.  

През общината преминават важни републикански пътища с регионално и национално 

значение. Първокласния път І-4 (София – Варна), второкласния път ІІ-48 (Търговище – 

Сливен) и третокласните пътища (ІІІ-408, ІІІ-409, ІІІ-704 и ІІІ-4802) представляват 

главни транспортни връзки на общинския център със съставните селища, които попадат 

в обхвата им, съседните общини, области, райони и националната транспортна мрежа. 

Общата дължина на пътищата от републиканската пътна мрежа е 102 км (І клас – 20 км, 

ІІ клас – 18 км и ІІІ клас – 64 км).  

Общинските пътища съдействат за извършването на основните обслужващи функции в 

рамките на общината. Те осигуряват прекия транспортен достъп от общинския център 

до всички съставни селища в общината, които са извън обхвата на републиканската 

пътна мрежа. Транспортните връзки между населените места в общината имат важно 

социално значение. Дължината на общинската пътна мрежа е 133,7 км.  

Общата гъстота на пътната мрежа на територията на общината(58,8 км/100 км2) е по-

висока от средната за страната(33,9 км/100 км2), тази за Североизточния район(36 

км/100 км2) и общата гъстота на пътната мрежа на област Търговище(42,9 км/100 км2). 

Табл. 20: Гъстота на пътната мрежа към – 31.12.2011 г. 

Териториална 
единица 

Обща гъстота на 
РПМ 

Гъстота на общинската 
пътна мрежа 

Обща гъстота на 
пътната мрежа 

км/100 км2 

България 17,8 16,1 33,9 
СИР 18,3 17,7 36 
Област Търговище 19,3 23,6 42,9 
Омуртаг 25,4 33,4 58,8 

Източник: Община Омуртаг, НСИ, Изчисления НЦТР 

 

Техническото състояние на пътищата от общинската пътна мрежа е важен фактор за 

осъществяване на транспортното обслужване между общинския център и селата. 
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Табл. 21: Състояние на общинската пътна мрежа на територията на Община Омуртаг-
2012 г. 

Общински пътища 
- Общо (км) 

Състояние 

Добро Средно Лошо 

133,7 
км % км % км % 

75,2 56,2 31,1 23,3 27,4 20,5 
Източник: Община Омуртаг, Изчисления НЦТР 

Работещите в общината транспортни фирми “Омуртаг транс” ООД, ЕТ “Експрес”, СД 

“КАВКАЗ-КРУМОВИ  И СИЕ”, които извършват автобусни пътнически превози по 

действащата в община Омуртаг транспортна схема, реализират обществения 

пътнически транспорт и "Кента" АД (ремонт на автобуси). Автобусните линии 

осигуряват ежедневна връзка между населените места в общината и общинския център. 

Това предполага добро ниво на транспортното обслужване на територията на 

общината. 

Изводи: 

Добре развитата общинска пътна мрежа и наличието на републикански пътища от 

висок клас предполагат добра транспортна достъпност до населените места на 

територията на общината и добра свързаност на общината с националната транспортна 

мрежа, осигуряваща бърз достъп до главните социално-икономически центрове на 

страната. 

Състоянието на пътните настилки на общинските пътища като цяло е сравнително 

добро, но все още има участъци от пътища с незадоволително и лошо техническо 

състояние. Развитието техническата инфраструктура е свързано с реконструкция и 

модернизация пътната мрежа в участъци със значимо износване на пътната настилка, 

както и с рехабилитация на пътища в недобро техническо състояние, осигуряващи 

прекия достъп до населените места в общината. 

 

4.2. Водоснабдяване 

Община Омуртаг попада в обхвата на ВиК “Търговище”. Обслужваният регион е  беден  

на водни ресурси – водоизточниците са с дебит под 2 l/s и са зависими от валежите, 

като през сушави години някои от тях пресъхват. Водоизточниците с малък дебит са 

отдалечени от населените места, разположени са в планински местности и достъпът до 
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тях е невъзможен с транспорт. По-голямата част от тях са изграждани по стопански 

начин, липсва техническа документация  /няма данни за проектен дебит/, което създава 

редица проблеми при експлоатацията. 

Основният водоизточник за общината е карстовият извор „Майка”, намиращ  се  до  с. 

Кипилово, на 45 км. южно от град Омуртаг. Водоснабдителната група “Кипилово-

Омуртаг”  осигурява вода за гр. Омуртаг, с.Великденче, с.Птичево, с.Змейно, с.Равно 

село и с.Свирчево.  Трасето на водопровода  е 45 км,  изпълнен  в по-голямата  си част  

от  азбестоциментови  тръби Ø 250  Ø 350 мм и преминава през планински пресечени 

местности. Довеждащият водопровод често аварира, като загубите на вода достигат 7 

l/s. В резултат селата Великденче, Птичево и Змейно са на сезонен режим на 

водоподаване, а град Омуртаг -на целогодишен режим.  

Водоснабдителната група “Панайот Хитово” – осигурява вода за с.П.Хитово, 

Г.Хубавка, с.Д.Хубавка и има възможност за водоснабдяване на с.Росица. 

Водоснабдителната група “Пластина” – осигурява вода за селата Пластина, Рътлина, 

Горно Новково и Долно Новково. 

Всички села, водоснабдявани от двете водоснабдителни системи са на сезонен режим 

на водоснабдяване. 

Останалите водоснабдителни системи са малки и в повечето случаи осигуряват вода 

само за едно населено  място, като много от тях също са на сезонен режим. 

Дължината на изградените довеждащи водопроводи в община Омуртаг е 134 км, а на 

разпределителните – 224 км. Поради особеностите на селищната мрежа, общата 

дължина на вътрешната водопроводна мрежа, изградена в десетките села, почти два 

пъти превишава дължината на вътрешноградските тръбопроводи в гр. Омуртаг и на 

магистралните (захранващи) водопроводи, взети заедно. 

Основните елементи на мрежата са изградени през 50-те и 60-те години, но все още се 

експлоатират и участъци, изградени още през довоенния период. Около 90% от 

външните и  вътрешните  водопроводи  в  населените  места  са  от азбестоциментови  

тръби с  изтекъл  срок  за  експлоатация, физически износени и с големи загуби на вода. 

Типични са честите аварии, недостиг на вода през летните месеци и режимно 

водоподаване. 
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През последните години са изградени три малки водоснабдителни системи и е 

подобрено водоснабдяването на 4 % от домакинствата. През 2012 г. е ремонтиран и 

част от довеждащия водопровод “Кипилово-Омуртаг”. Цялостно решаване на 

недостига е възможно с допълнителна доставка на води от яз. “Ястребино” до гр. 

Омуртаг. Язовирът е много голям източник на вода за общината. От него ще могат да 

се водоснабдяват 9 населени места и да се премахне целогодишния режим на вода. 

Изграждащият се в момента водопровод за допълнително водоснабдяване от яз 

“Ястребино”, с дължина 18 км се очаква да влезе в експлоатация през октомври 2014 г. 

Поради установени отклонения от проекта при  изграждането му, се налагат корекции 

или подмяна на целия водопровод, което удължава с още една година острия проблем 

на водоснабдяването в града. Вторият етап от проекта за водоснабдяване на Омуртаг от 

язовира включва изграждането на помпена станция и напорен водопровод. 

Разрешението за строеж е от юни 2013 г., стойността е 2,1 млн. лв. с ДДС. 

Изводи: 

Проблемът  с водоснабдяването е един от най-острите в развитието на община 

Омуртаг.  През последните години поради намаляване  на  валежите и недостиг на 

дебит на водоизточника, подаваните водни количества намаляват непрекъснато. Заедно 

със загубите на вода по амортизираните водопроводи, надхвърлящи 68%, 

водоснабдяването в общината се влошава критично. Почти половината от населените 

места са със сезонен режим на водоснабдяване, а град Омуртаг- с целогодишен. 

Необходимо е осигуряване на допълнителни количества вода за осигуряване на 

нормален режим на водоснабдяване, както и поетапна  рехабилитация на отделни 

участъци от водопроводната мрежа и  пълно водоснабдяване на селата. 

 

4.3. Канализация 

В община Омуртаг канализационна система има изградена само в град Омуртаг,  с 

обща дължина 22 км.  

Съществуващата канализационна мрежа  е смесена – заедно се събират и отвеждат 

битово – фекалните, производствено отпадните и дъждовните води. Изградена е от 

бетонови тръби, със степен на изграденост около 90%. Отпадъчните води се заустват в 
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два водоприемника. Реките Ялъдере и Голяма река служат като естествени “стъпала” за 

пречистването им.  

Пречиствателна станция за отпадъчните води /ПСОВ/ не е изградена. 

Общината е спечелила финансиране по ОП "Околна среда" 2007-2013г.  за подготовка 

на проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води 

в град Омуртаг. Отпуснатите средства са около 750 хиляди лева. 

Изводи: 

Заустването на отпадъчните води без пречистване влошава качествата на околната 

среда. Необходимо е  изграждане на пречиствателна станция за отпадъчните води в 

град Омуртаг и доизграждане и/или изграждане на колектори към ПСОВ “Омуртаг”  и 

от близките населени места, а за други от тях - изграждане на локални ПСОВ.  

4.4. Електроснабдяване 

Източник на електроенергия за община Омуртаг е общата електроенергийна система на 

страната, посредством районната трансформаторна подстанция 110/20 кV -п/ст 

“Омуртаг”,  разположена в общинския център, съсредоточаващ основните товари. 

Подстанцията има  връзки на 110 кV с п/ст “Търговище 2” и п/ст “Котел”. 

Двустранното включване на п/ст “Омуртаг” в електроенергийната система на страната 

повишава сигурността на електроснабдяването при аварийни ситуации, като дава 

възможност за резервно захранване. 

Всички населени места от общината са електрифицирани, като селата се 

електроснабдяват от въздушни изводи 20 кV. Изградената в общината 

електроразпределителна мрежа средно напрежение /СН/ е с дължина 290 км. 

Изградените трансформаторни постове за битови, стопански и обществени 

консуматори осигуряват захранването на мрежата ниско напрежение. Общият им брой 

е 115, с инсталирана мощност 24 мVА. 

Бъдещото развитие на общината ще наложи разширяване на електроразпределителната 

мрежа и изграждане на  нови трафопостове за задоволяване потребностите от 

нарасналите товари.  
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4.5. Възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ и енергийна ефективност 

/ЕЕ/ 

За изпълнението на националната цел за постигане на 16 % дял на ВЕИ в общото 

крайно потребление на енергия, Енергийната стратегия 2020 на България  предвижда 

политика за увеличаване на производството на електрическа енергия от ВЕИ. За 

производството на алтернативна електрическа енергия в страната се използват главно 

водна, вятърна и слънчева енергия.  

Бедните водни ресурси не са предпоставка за изграждане на водоноелектрически 

централи - в област Търговище няма изградени  ВЕЦ. 

Табл. 22: Райониране на страната по                 Табл. 23: Райониране на страната  по               
възможност за използване на                               възможност за използване на 
слънчевата енергия                                                вятърната енергия 

  

Източник: Агенция за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/ 

В област Търговище възможностите за усвояване на слънчевата енергия са по-

благоприятни, в сравнение с  вятърната. Две вятърни електроцентрали са изградени  

през 2006 г. и след период на затихване следва изграждане само на ВЕИ на слънчева 

енергия, главно през 2012 г. Така  в края на 2012 г. в област Търговище са изградени 21 

броя ВЕИ с обща мощност 3,45 мW. 

Шест от централите на ВЕИ са изградени в община Омуртаг, с обща мощност 0,945 

мW. 

ВтЕЦ “Калето”, с мощност 750 кW използва енергията на вятъра и е изградена през 

2006г. 

През 2011г  е изградена ФтЕЦ “Церовище”, на слънчева енергия, чиято мощност е 75 

кW, а през 2012г са изградени още 4 по-малки ФтЕЦ.  
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Много от общините имат заявени за изграждане проектни централи на ВЕИ, като най-

много са заявените обекти в общините Омуртаг и Търговище. В перспектива се 

предвижда изграждане на нови 17 централи на ВЕИ в община Омуртаг, с обща 

мощност 20,7 мW. 

Общо прилаганите мерки за енергийна ефективност са замяна на ел.енергия и течни 

горива с газификация на бита и фирмените енергоемки мощности. За сградите и 

промишлените цехове с голяма осветителна мощност  се внедряват енергоефективни 

системи на осветление, включващи както осветителни тела с добри показатели, така и 

системи за автоматизирано включване и изключване съобразно нуждите. За 

отоплителните системи с по-голяма мощност се инвестира в терморегулиращи 

устройства с цел оптимизиране на отоплителните режими. 

В сферата на бита и услугите се препоръчва подобряване на топлоизолацията на 

дограми, стени, подове и тавани. Наложително е да се стимулира ползването на 

енергоспестяващи лампи в бита. Санирането на стари сгради е енергийно ефективна 

мярка със значителен потенциал, но са необходими големи инвестиции, които се 

възстановяват дълги години. Затова трябва да се популяризират по-лесно изпълними 

енергоспестяващи мерки - подмяна или уплътняване на дограма, топлоизолации на под, 

таван, еркери и други.  

Изводи: 

Като цяло електроразпределителната система е реконструирана и поддържана на добро 

равнище с повишени механични и електрически параметри, резултат на което са 

значително спадналия брой аварии и смущения. Бъдещото развитие на общината ще 

наложи разширяване на електроразпределителната мрежа и изграждане на  нови 

трафопостове за задоволяване потребностите от нарасналите товари.  

Предвижданите за изграждане нови  централи на ВЕИ в община Омуртаг ще 

допринесат за оптималното използване на енергийните ресурси, предоставени от  

възобновяеми енергийни източници като средство за достигане на устойчиво 

енергийно  развитие и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда от 

дейностите в енергийния сектор. 
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4.6. Телекомуникации 

Община Омуртаг има добре развита телефонна мрежа, която непрекъснато се 

модернизира, но наложилата се през последните години тенденция  на намаление на 

фиксираната телефонна плътност и увеличение на мобилната продължава, като 

стойността на показателят „фиксирана телефонна плътност по домакинства” бележи 

постоянно намаление.  При показателя „мобилна телефонна плътност” се наблюдава 

непрекъсната тенденция на увеличение, като мобилното покритие обхваща над 95% от 

населението. 

Освен традиционната телефония, общината  има осигурен достъп до ИНТЕРНЕТ, но 

качеството и скоростта не отговарят на съвременните изисквания. В град Омуртаг е 

изградена бизнес мрежа за предоставяне на високоскоростни линии за достъп, но в по-

малките населени места достъпът е ограничен. 

Резултатите от проведеното изследване на НСИ за използването на информационно-

комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата за 2011 г. отбелязват 

значителен растеж от 11,9% спрямо предходната година в относителния дял на 

българските домакинства, които имат достъп до интернет в домовете си. През 2012 г 

относителният дял на домакинствата с достъп до интернет нараства до 50,9% средно за 

страната и 47,9% средно за СИ район. 

      Табл. 24: Отн. дял на домакинствата с  достъп до интернет за периода 2007-2012 г. - % 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Общо за страната 19 25,3 29,6 33,1 45 50,9 
Североизточен район 17,7 24,9 26,8 25,8 36,3 47,9 
Област Търговище 6,5 22,2 21 20,2 24,3 35,3 

 Източник: НСИ 

Липсват данни за достъпа до интернет по общини, но относителният дял на 

домакинствата с достъп до интернет за област Търговище е 35,3%, което е най-ниският 

показател от областите в СИ район (47,9%). 

Община Омуртаг попада в обхвата на Инфраструктурен проект за развитие на 

високоскоростен широколентов достъп в България.  

Проектът „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в Р България 

посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена 

ИКТ инфраструктура”, предвижда изграждането на оптична инфраструктура за 
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достъп от следващо поколение в 29 общински центрове и 24 малки населени места с 

обща дължина около 860 км. 

Общата стойност на проекта е в размер на 39 127 529,84 лв, финансиран по Оперативна 

програма „Регионално развитие”. 

 

Изводи: 

Необходимо е  да се разшири достъпът  и използването на мрежите и услугите на ИКТ, 

предвид нарастващата роля на информацията, особено в селата, където обществените 

места за достъп до информация са единствената възможност за много потребители. 

Изграждането на обществени информационни системи и гарантираното предлагане на 

Интернет услуги за целия обществен сектор, включително и на улеснен достъп за 

хората с увреждания, е задължителна стъпка към информационното общество. 

 

5. Екологично състояние и рискове  

Състоянието на околната среда в община Омуртаг се  характеризира като слабо 

увредена от човешката намеса. Това състояние  е пряко свързано с по-ниското равнище 

на урбанизираност на територията, в по-слабата интензивност на експлоатация на 

ресурсите, стагниращото развитие на промишлеността, традиционните методи на 

земеделско производство, което не уврежда състоянието на почвите и водите. 

В съответствие със Закона за опазване на околната среда  в общината е разработена, а 

впоследствие и актуализирана Общинска програма за опазване на околната среда за 

периода 2010-2013 г. 

 

5.1. Състояние на атмосферния въздух  

Липсата на пункт на Националната мрежа за контрол на качеството на въздуха на 

територията на общината не дава възможност да се осъществяват постоянни и 

системни замервания с цел осъществяване на целогодишен контрол на състоянието на 

околната среда. Общината не е обхваната за замервания и от мобилни автоматични 

станции. 
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Качествените характеристики на атмосферния въздух в община Омуртаг се обуславят 

от комплексното въздействие на система от много на брой  и разнообразни по характер 

фактори.  

Основните източници на замърсяване на атмосферния въздух в общината с емисии на 

вредни вещества са някои от промишлените предприятия,  работещи на територията на 

гр. Омуртаг. Източник на замърсяващи вещества в атмосферния въздух на град 

Омуртаг са предприятията: мандра “Си Ви Ес”, мелница “Омуртаг”, “Хлебозавод”, 

кланица “Стезис”, бензиностанция и хотел “Интерпетрол”, и др.  

Другите източници имат сезонен характер - отоплителни инсталации на обществени 

сгради, на промишлени предприятия, а също и битови отоплителни инсталации. 

Преминаването на отопление с твърдо гориво увеличава съдържанието на ФПЧ10 във 

въздуха през студеното полугодие. 

Емисиите от подвижни източници включват основно отработени газове от моторните 

превозни средства. В тях понякога се съдържат наднормени концентрации от общите 

замърсители като  прах, оловни аерозоли, серен диоксид, азотен диоксид, сероводород 

и др. Разглежданият подвижен източник (отрасъл “Транспорт”) допринася за 60% от 

емисиите на СО, около 25% от емисиите на СО2, около 38% от тоталните емисии на 

NОх. Бензиновите двигатели на МПС влияят върху  замърсяването на въздуха с 

приблизително 40% от емисиите на ЛОС. Типичен замърсител на атмосферния въздух 

от пътния транспорт са оловните аерозоли  

Неприятните миризми, като специфично замърсяване на атмосферния въздух са с 

основен източник торищата формирани около изходите на някои населени места. За гр. 

Омуртаг източник на неприятни миризми се явява заустването на отпадъчните води в 

регулационните граници на града. То е резултат от активно протичащите процеси на 

гниене на органичните вещества, съдържащи се в битово-фекалните води от 

канализационната мрежа. 

 

5.2. Състояние на водите 

Липсата на пунктове за замерване качествата на водите на територията на община 

Омуртаг е основна причина за представителността на използваните за тази цел данни.  

Качеството на питейните води се изследва, както от “В и К” ООД гр. Търговище, така и 
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от Регионална здравна инспекция – Търговище. Ежемесечните  изследвания по 

физикохимични показатели в гр. Омуртаг и тримесечните в селата, показват че 

качеството на питейните води като цяло е добро. 

Върху качествата на отпадните води в община Омуртаг, влияние оказват степента на 

изграденост и състоянието на канализационната мрежа, липсата на пречиствателна 

станция за отпадни води и дейността на основните замърсители на водните ресурси. 

Съществуващата канализационна мрежа в град Омуртаг е смесена – заедно се събират и 

отвеждат битово – фекалните, производствено отпадните и дъждовните води. Към 

момента тя е със степен на изграденост около 90 %. Отпадъчните води се заустват в два 

водоприемника. Реките Ялъдере, Голяма река и язовир “Ястребино” служат като 

естествени “стъпала” за пречистването им.  

Основните промишлени замърсители в общината са: “Кента” АД, “Си Ви Ес” ООД 

и“ОК – Олимп” ООД – Омуртаг. За периода 2000 – 2003г. от направените проверки е 

отчетено превишение на нормите  в “Кента” АД през 2002г. и “Си Ви Ес” ООД през 

2000, 2001, 2002 и 2003г.  

Важен проблем за гр. Омуртаг и за общината като цяло остава осигуряването на 

достатъчни по количество питейни води. Това е най-важният проблем, по който в 

спешен порядък трябва да бъде решен. 

 

5.3. Състояние  на почвите 

По отношение на потенциалните замърсители на почвите, проучванията в това 

отношение показват, че в община Омуртаг няма производства, които да замърсяват 

почвите с тежки метали /олово, мед, цинк, арсен, кадмий, никел, хром/ и 

нефтопродукти. Възможно е частично локално замърсяване с нефтопродукти в района 

на бензиностанциите, намиращи се на територията на общината, но за това няма данни. 

Потенциално замърсени с олово са земи в крайпътните зони с ширина 15-25 метра. 

Основен замърсител на почвите с нитрати е неконтролираното използване на 

естествени и изкуствени торове за подобряване на техните качества. С 

възстановяването на частната собственост върху земята практиката по наторяване на 

почвите е протекла през различни фази: от предозирано и безконтролно към наторяване 
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преобладаващо с естествени торове и в умерена степен с изкуствени. Няма конкретни 

анализи на почвени проби от района за замърсяване с нитрати.  

Потенциални замърсявания на почвите с пестициди са възможни в землищата на селата 

Великденче и Обител, където се съхраняват около 13 тона пестициди - негодни, с 

изтекъл срок на действие или с неустановен състав. (тези пестициди вече са в ББ 

Кубове и се съхраняват в Регионалното депо).   

На територията на общината няма заблатени почви. Орографските особености на 

района не благоприятстват ветрова ерозия, но създават условия за водна ерозия. 

Ерозираните площи, ровини, сипеи, и свлачища са разположени по стръмните и много 

стръмните терени. На много места се забелязват терени с нарушени почви, 

нелесопригодни площи обрасли с дървесна и храстова растителност – 7,5 ха, и напълно 

оголени площи – нелесопригодни голини, сипеи и скали – 39,6 ха.  

 

5.4. Биологично разнообразие 

Многогодишната стопанска дейност на човека се е отразила благоприятно върху 

общото състояние на горите. Голяма част от насажденията са запазени с добър 

асортиментен състав. На отделни места има повреди предимно от паша на 

селскостопански добитък, което е довело до неблагоприятни въздействия в растежа и 

развитието на дървесната растителност. 

Контрол върху екологосъобразното използване на горите за територията на община 

Омуртаг се осъществява от Държавно лесничейство – Омуртаг. Основни нарушения в 

горския фонд са незаконни сечи, причинени главно от ромското население, които са 

съсредоточени предимно в келяво-габъровите и дъбови гори. В определени случаи се 

извършва изкуствено подпомагане на възобновителните процеси чрез залесяване на 

фиданки от зимен дъб, бук и чрез жълъд от зимен дъб. През последните години като 

лимитиращ фактор за опазване на биологичното разнообразие в района е 

билкосъбирането и брането на гъби. На контрол са подложени всички известни на 

РИОСВ-Шумен пунктове за изкупуване на билки без ограничен режим, горски плодове 

и гъби. Следи се за правилната им заготовка и съхраняване.  

Обектите от Националната екологична мрежа(НЕМ) включват защитени територии и 

защитени зони(ЗЗ). В община Омуртаг площта на обектите от НЕМ е едва 7,84%, дори 
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по-малко от средното за област Търговище. Те включват само 2 защитени зони, които 

попадат в землищата на с. Величка, с. Врани кон, с. Голямо църквище, с. Звездица, с. 

Церовище.. Почти цялата площ е заета от ЗЗ „Котленска планина” по Директивата за 

птиците и само 0,09% е заета от „ Котленска планина” по Директивата за хабитатите. В 

общината липсват защитени територии. 

 

5.5. Отпадъци 

Генерирането на отпадъците е в зависимост от вида, мястото на образуване на 

отпадъците, технологичните особености на производственото дейност и стандарта на 

живот на населението и варира по сезони. Общо за територията на общината, тяхното 

количество годишно е около 5200-5500 т. Тенденцията е към намаляване на обема на 

твърдите битови отпадъци. Структурата на отпадъците (по морфологичен състав) сочи, 

че с най-висок относителен дял са тези с хранителен и растителен характер (около 

86%), следвани от строителните и хартиените (по около 3%), текстилните и 

пластмасовите  (по около 2%)  и др. Промишлените отпадъци са предимно изрезки от 

плат и прежда от предприятията ЕТ “Елица 49”,  “М-Трико” АД и  ЕТ „ЕИ–СИ“, ТПК 

„Йова“ и изрезки от чехли от „Бумеранг слипер“.  

Събирането на ТБО става по определен график от общинската администрация. 

Честотата на извозване за населените места е два пъти месечно а за града 4 пъти. 

Конкретните размери на таксата за всеки от предвидените по ЗМДТ случаи се 

определят с решение на общинския съвет на база одобрена план-сметка, включваща 

присъщите разходи. 

На територията на община Омуртаг е ситуирано регионално депо за битови 

отпадъци,което отговаря на изискванията на Наредба № 6 за условията и изискванията 

за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Има издадено комплексно разрешително 

и ежегодно се извършва контрол по изпълнение на условията. 

Регионално депо Омуртаг обслужва общините Омуртаг, Върбица и Котел. Приема 

отпадъци от м.май  2008 година от община Омуртаг, от края на 2007 година от община 

Върбица, а от 2009 година и от община Котел. За рекултивация на старото депо 
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общината изпълнява проект за рекултивация, но от 2010 г. поради липса на 

финансиране не е довършен. 

 

5.6. Шум 

В градската среда основен източник на шум са транспортните средства. Някои човешки 

дейности в сферата на услугите също са източник на шум и създават дискомфорт у 

живеещите около източника. На негативното влияние на шума са подложени в най-

голяма степен живеещите на главните улици на град Омуртаг. 

Проведеният мониторинг на шума от РЗИ - Търговище в гр. Омуртаг през 2012 г. в 15 

пункта показва, че с най-високи шумови нива са пунктовете намиращи се на улици с 

интензивен трафик – ул. Цар Освободител и ул.Търновска(63 – 66 ДБА).  

При пунктовете, намиращи се в зони с промишлени източници не е установено 

превишение на допустимите норми. 

В жилищните квартали също няма превишение на нормите, тъй като те се намират в 

тихи и добре озеленени междублокови пространства. 

В зоните с лечебни заведения, паркове и санаториуми се превишават допустимите 

норми при МБАЛ и ул. Пирин. 

Изводи: 

Състоянието на околната среда в община Омуртаг може да се оцени като много добро. 

Най- сериозен проблем за общината остава осигуряването на достатъчни количества 

питейна вода. Остротата на проблема изисква своевременното му решаване. 

Качеството на питейните води като цяло е добро, извън периодите на маловодие. 

Канализацията на гр. Омуртаг е с над 90% изграденост, но липсва изградена 

пречиствателна станция. 

Липсват големи местни източници на атмосферно замърсяване, както и регионални 

такива. Основни източници на негативно въздействие са автотранспортът, 

промишлеността и животновъдството. 
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В общината липсват производства и дейности, които да замърсяват почвената покривка 

с тежки метали и нефтопродукти. Проявленията на ветровата ерозия са силно 

ограничени. 

Площта на горските екосистеми в общината е висока. Делът, обаче на защитените 

територии и зони е твърде малък. 

Община Омуртаг е една от общините с регионално депо за твърди битови отпадъци, 

отговарящо на европейските изисквания, което обслужва още 2 общини. 

 

6. Административен капацитет 

Успешното местно самоуправление се крепи на доброто взаимодействие между 

неговите органи: общински съвет и кмет на община, които се  еднакво отговорни пред 

своите избиратели за осъществяването на програмите и стратегиите за развитие на 

общината, както и да решават на своя отговорност всички проблеми от местно 

значение, делегирани им от законите на страната. 

Общинската администрация през 2013 г. има капацитет 116,5 (делегирани от държавата 

дейности) и 89 (местни дейности) щатни бройки. Кметът на общината се подпомага от 

двама заместник кметове, секретар, юрисконсулт, главен счетоводител и главен 

архитект, 26 кметове на населените места и 14 кметски наместника. Общината има 

приет Устройствен правилник на общинска администрация.  

Административната дейност се извършва от 6 дирекции:  

- Гражданска регистрация и административно обслужване;  

- Проекти, инвестиции, строителство и обществени поръчки;  

- Местни данъци и такси;  

- Земеделие, транспорт, търговия и общинска собственост;   

- Хуманитарни дейности;  

- Финансово-счетоводни дейности. 

Общинският съвет се състои от 29 общински съветника, избрани от 4 политически 

партии. Общинският съвет се ръководи от председател и трима заместник 
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председатели. Между заседанията на общинския съвет заседават 6 постоянни комисии 

по:  

- ПК  по "Стопански и хуманитарни дейности, общинска собственост, 

приватизация и след приватизационен контрол";  

- ПК по "Инвестиционна политика, програми и проекти, обществени поръчки, 

енергийна ефективност и екология";  

- ПК  по "Финанси и бюджет" ; " 

- ПК  по « Местно самоуправление, нормативна уредба и евроинтеграция";    

- ПК по "Обществен ред, сигурност, граждански права, заявления, сигнали и 

предложения, социална политика, заетост и конфликт на интереси по 

ЗПРКИ" ; 

- ПК  по “Транспорт и безопасност на движението”.   

Нормативни документи на общинския съвет 

Общинският съвет в рамките на своите правомощия е приел следните правилници и 

наредби: 

 Наредба  за обществения ред на територията на община Омуртаг; 

 Наредба  за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност на територията на 

община Омуртаг; 

 Наредба  за организация и безопасност на движението в община Омуртаг;  

 Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, елементи на 

градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-

декоративни елементи на територията на община Омуртаг, съгласно чл.56, чл.57 

и чл. 57а от ЗУТ; 

 Наредба  за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и 

права предоставяни от община Омуртаг; 

 Наредба  за организацията и управлението на общинските пазари на 

територията на община Омуртаг; 

 Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на 

община Омуртаг; 
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 Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на 

община Омуртаг; 

 Наредба за управление и разпореждане със земите  от общински поземлен фонд 

и не застроените общински парцели в регулационните планове на населените 

места на територията на община Омуртаг; 

 Наредба за ползвания от горите общински горски фонд на община Омуртаг; 

 Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване 

или премахване на строежи или части от тях по чл.196, ал.5 от ЗУТ; 

 Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество по чл.8, ал.2 от ЗОС; 

 Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за 

настаняване под наем в общински жилища, собственост на община Омуртаг; 

 Наредба за управление на общинските пътища в община Омуртаг;  

 Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на 

територията на община Омуртаг; 

 Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на 

проекти за поемане на общинския дълг; 

 Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на 

общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на 

общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел; 

 Наредба за управление на отпадъците на територията на община Омуртаг; 

 Наредба за символиката на община Омуртаг; 

 Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община 

Омуртаг; 

 Наредба за определяне размера на местните данъци през 2011 г. на територията 

на община Омуртаг; 

 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на 

територията на община Омуртаг; 

 Правилник за замяна на земеделски земи от общински поземлен фонд. 
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Устройство на територията 

Община Омуртаг включва 42 населени места, от които един град. 

Град Омуртаг има изработен и приет общ устройствен план от 1990 г.  

Подземен кадастър на гр. Омуртаг от 1995 г.  

По-голяма част от населените места имат одобрени регулационни планове.  

 

Общински бюджет  

През 2009 г. община Омуртаг е имала най-голям бюджет в размер на 16 142 740 лв. 

През 2010 г. се наблюдава спад с 21,85 % и същият е 12 615 433 лв. При анализ на 

данните за тригодишен период се отчита намаление на бюджета. При съпоставка между 

бюджет 2011 г. и бюджет 2010 г. отчитаме 3,40 % намаление, съгласно отчета, докато 

между бюджет 2012 г. и 2011 г. е налице намаление с 8,75 %.  Структурата на 

общинския бюджет за 2012 г. е 33,7 % Собствени приходи към 66,7 % Приходи за 

делегирани от държавата дейности.  

Омуртаг е община със слаби възможности за формиране на бюджет, който да дава 

възможности за провеждането на ефективна инвестиционна политика. Делът на 

собствените приходи през 2012 г. е около 33,7 % и е с тенденция да се запази през 

следващите години, а приходите от делегираните от държавата дейности 66,3 %  По 

този показател общината е под средното статистическо равнище на общините в 

страната.  

Въпреки констатираните проблеми и незадоволителни резултати, анализът показва, че 

общината притежава добри потенциали за бъдещо развитие, които следва да се 

използват и насочват правилно.  

 

Табл. 25: Бюджета на община Омуртаг за периода 2008 г. – 2012 г. –  (лв.) 
  2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Първоначален план 11 194 985 12 259 779 11 597 870 11 154 709 10 510 430 
Актуализиран план 13 720 368 16 142 740 12 615 433 12 187 427 11 121 359 

Източник: Общинска администрация Омуртаг 
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7. Райони за целенасочена подкрепа 

Синтезиран източник с актуални оценки по основни показатели е категоризацията на 

общините за определяне на райони за целенасочена подкрепа. Тези общини се 

определят въз основа Законът за регионалното развитие ЗРР по 8 показателя, посочени 

в чл. 8 от закона: 

ІІІ категория – Омуртаг – по 6 показателя; 

IV категория – Антоново, Опака, Попово – по 5 показателя; 

V категория – Търговище по  – по 4 показателя; 

Показатели за категоризация: 

1: Нетни приходи от продажби/жител - под 70% от средната стойност за страната 

2: Средната работна заплата - по-ниска от средната за страната 

3: Равнище на безработица над 105% от средната стойност за страната 

4: Коефициент на възрастова зависимост над 120% от средната стойност за страната; 

5. Гъстота на населението под 70 ч./км2 

6: Над 30% от н.м. са без изградена канализационна мрежа; 

7: Над 30% от н.м. нямат асфалтиран път помежду си или с общинския център 

8: Над 30% от н.м. ползват питейна вода с отклонение от стандарта или с режим във 

водоснабдяването 

 

Обезпокоителното е, че по показателя № 8 - над 30 на сто от населените места 

ползват питейна вода с отклонение от качеството, прието като стандарт за 

страната, или имат режим във водоснабдяването за последните три години. На 

този показател отговарят също едва 6 общини от цялата страна, една от които 

е Омуртаг. 

 

Онагледена, горната категоризация представя следната обобщена проблемна картина на 

общините в областта: 
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Карта 2: Райони за целенасочена подкрепа в област Търговище 
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8. SWOT анализ 

SWOT анализът е връзката между аналитичната част и стратегическата част на 

настоящия документ. Въз основа на аналитичната част авторският колектив предлага 

следния  SWOT анализ. 

Силни страни: Слаби страни: 

Територия с кръстопътно положение, през 

която преминават транспортни коридори 

с национално и регионално значение;  

Съхранено природна среда с потенциал за 

развитие на алтернативни форми на 

туризъм; 

Липса на територии неподходящи за 

стопанска дейност; 

Относително благоприятно развитие на 

демографските процеси сравнително по-

висока раждаемост и по- ниска смъртност 

на фона на кризисното демографско 

развитие на повечето общини в страната; 

Значителен дял на населението в 

трудоспособна възраст;  

Изградена образователна система с 

оборудвани училища и специалисти с 

висока квалификация, висока степен на 

обхванатост; 

Наличие на пазарна ориентация в 

професионалното образование; 

Изградена медицинска база и допълващи 

структури с надобщинско значение, 

квалифициран медицински персона;  

Незадоволително равнище на 

агротехническите качества на почвените 

ресурси; 

Отсъствие на минерално-суровинни 

ресурси;  

Висок относителен дял на населението с 

ниско образование, недостатъчна 

професионална подготвеност и 

квалификация; 

Трайно равнище на висока безработица, 

превърнала общината в една от “горещите 

точки” в регионалния и националния 

пазар на труда ;  

Ниски доходи и жизнен стандарт; 

Дисбаланс в пазара на труда породен от 

ограниченото търсене на труд; 

Слаба професионална адаптивност и 

професионална квалификация на кадрите( 

останали без трудова заетост);  

Наличие на училища с влошени условия 

за провеждане на учебно- възпитателен 

процес паралелки със слети класове, 

паралелки с ниска пълняемост; 

Намаляване на общия брой на 
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Добре развита социална инфраструктура; 

Адекватна общинска политика към лица в 

неравностойно положение – инвалиди, 

самотни възрастни лица и др.; 

Висока използваемост на поземлените 

ресурси на територията на общината; 

Постепенно преструктуриране на 

селскостопанското производство с 

поставяне на акценти върху развитието на 

овощарството и на ягодоплодните 

култури; 

Възможности за ефективно 

животновъдство; 

Наличие на широк спектър малки и 

средни предприятия, с гъвкави адаптивни 

възможности към променящата се пазарна 

среда; 

Висок капацитет на местната власт за 

координиране на партньорството по 

развитието на бизнеса; 

Добре развита електроенергийна мрежа, с 

възможности за допълнително 

натоварване; 

Сравнително добра използваемост на 

ВЕИ; 

Добре организиран междуселищен 

автобусен транспорт; 

Бърз достъп до транспортните пътища с 

транзитен характер, преминаващи през 

селищата на общината; 

населението; 

Процес на застаряване на населението, по 

силно изразен в селата; 

Ниски коефициенти на икономическа 

активност и заетост; 

Намаляване на броя на учениците в 

селските училища и закриване на звена; 

Недостатъчно ефективна координация с 

община Антоново за осигуряване на 

дяловото и участие  в издръжката на 

обслужващи обекти с надобщинско 

значение, които се ползват от населението 

на двете общини;  

 

Проблеми с достъпа до здравни и 

социални услуги на една част от 

населението; 

Наличие на голям брой здравно 

неосигурени лица; 

Амортизиран сграден фонд и материално-

техническа база на  културата; 

Недостатъчен брой общопрактикуващи 

лекари и лекари по дентална медицина; 

Разпръснатост на селското население; 

Затруднена трудово реализация в селата, 

стеснен отраслов и професионален трудов 

сектор; 

Диспропорции в социално-

икономическото развитие на населените 

места; 
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Устойчивост на селищната мрежа; 

Засилване ролята на опорните центрове, 

чрез концентрация на обслужващи 

функции; 

По-голяма част от населението  говори 

свободно два езика;  

 

Отсъствие на високотехнологична 

икономика; 

Остаряло оборудване и технологии, ниска 

конкурентоспособност, ограничени 

местни пазари; 

Липса на стопански структури с капаците 

за тласък в развитието и обновяването на 

общинската икономика; 

Слаба пазарна ориентация на МСП; 

Неизградена инфраструктура на бизнеса; 

Ограничени възможности на общината да 

осигури достатъчни по размер собствени 

инвестиционни и иновативни фондове; 

Териториална концентрация на 

промишлените производства в общинския 

център 

Недостатъчна модернизация на аграрния 

сектор; 

Дребно фамилно стопанство и 

примитивни условия в земеделските и 

животновъдни структури; 

Все още част от пътищата на местната 

пътна мрежа са в недобро състояние; 

Амортизирана водопроводна мрежа , 

голям дял на загуби на питейни води 

поради висока степен на физическо 

износване на вътрешната и външната 

водопроводна мрежа;   

Режим на водоснабдяването, голяма част 

от населените места ползват питейна вода 
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с отклонение от качеството, прието като 

стандарт за страната;    

Ниска степен на изграденост на 

канализационната мрежа в периферните 

части на общинския център и в селата; 

Липса на ПСОВ; 

Бавно внедряване на нови технологии и 

изоставане в изграждането на 

телекомуникационната мрежа; 

Ограничен достъп до Интернет и 

изоставане на развитието на 

информационното общество в селата; 

Неоптимизирана транспортна схема на 

града оказваща с трафика вредно 

въздействие върху качеството на въздуха; 

Липса на пункт на Националната система 

за контрол на качеството на околната 

среда; 

Незадоволително ниво на 

благоустроеност на преобладаващата част 

от селата и периферните градски 

територии; 

Ограничени общински финансови 

ресурси с инвестиционно предназначение 

и минимални средства за кадастър и 

устройствено планиране; 

Голям брой малки и много малки села;  
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Възможности: Заплахи: 

Привличане на инвестиции чрез   

Структурните фондове на ЕС; 

Коопериране със съседни общини за 

изграждане на по-значими проекти в 

сферата на водоснабдяването, на 

отпадъците и др.; 

Доизграждане на транспортната и 

техническата инфраструктура; 

Обосновки за включване на проекти за 

развитие на общината в Програмата за 

развитие на селските райони;  

Конкурентноспособно  развитие на 

малките и средни предприятия; 

Привличане на чуждестранни 

инвестиции; 

Прилагане на програми за заетост 

съобразени със спецификата на общината; 

Развитие на екологично земеделие и 

животновъдство; 

Възможности за разкриване на нови 

работни места; 

Диверсификация на икономическата 

дейност; 

Модернизиране и доизграждане системата 

на здравеопазването и спортната база; 

Развитие на спорта и разширяване на 

кръга от спортни дейности; 

Подмяна на водопроводните   тръби;  

Продължаващо влияние на световната 

икономическа криза; 

Висок коефициент на безработица; 

Ниски доходи и нисък жизнен стандарт; 

Негативно влияние на глобализацията, 

климатичните промени, енергийната 

зависимост;  

Слабо развита бизнес –инфраструктура; 

Неосигурен капаците за подготовка на 

проекти за кандидатстване по 

структурните фондове на ЕС; 

Недостатъчна и неефективна държавна 

финансова поддръжка на общината като 

район за целенасочено въздействие; 

Ниско ниво на общинските финансови 

ресурси с инвестиционно предназначение 

и за нуждите на кадастъра и 

устройственото планиране; 

Нарастващо несъответствие между 

развиващото се търсене на пазара на 

труда и учебно-професионалната 

подготовка на кадрите; 

Бавно развитие на инфраструктурата 

(особено на водоснабдяването), 

осигуряваща привлекателност на живот в 

населените места от общината;  

Изтичане на висококвалифицирани кадри 

и млади хора от общината;  
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Подмяна на амортизираната 

съществуваща канализация;  

Изграждане на ГПСОВ. 

 

Закриване на общинската болница. 

 

 

9. Визия, цели и приоритети за развитие на общината за периода 2014 

– 2020 г.  

9.1. Предпоставки за формулиране на стратегическата рамка за развитие на 

община Омуртаг за периода 2014-2020 г. 

Стратегическата рамка е съобразена с изискванията на националното законодателство 

за регионално развитие и се основава на следните принципи и аргументи: 

- Стратегическата рамка отчита резултатите от извършения социално-

икономически анализ и SWOT-анализ и генерираните изводи за тенденциите в 

развитието, текущото състояние и бъдещия потенциал за развитие на община 

Омуртаг: 

- Стратегическата рамка за развитие на община Омуртаг отчита и целите на 

европейската кохезионна политика и приоритетите за развитие на регионите на 

ЕС, определени със Стратегията „Европа 2020”, Териториалния дневен ред на 

ЕС 2020 и с други общоевропейски документи на политиката на сближаване. 

Стратегическата рамка е обвързана с националните цели и приоритети на 

основополагащите стратегически документи за развитие на страната през новия 

програмен период и осъществява преноса на тези цели към конкретната 

територия на СИР, област Търговище и нейните проблеми -Национална 

програма за развитие „България 2020”, Национална програма за реформи 2011-

2015 г., Национална стратегия за регионално развитие на Република България 

2012-2022 г., Националната концепция за пространствено развитие за периода 

2013 -2025 г., както и различни секторни стратегии и политики. 

- Стратегическата рамка на общинския план  за развитие отразява основните 

насоки и акценти на трите основни фонда на ЕС – ЕСФ, ЕФРР, КФ, за периода 
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2014-2020 г., които се запазват почти непроменени в сравнение с настоящия 

програмен период. 

- Отчита новите акценти формулирани от МРРБ: 

- Отразява стратегическата рамка на новия Регионален план за развитие на СИР  

2014-2020 г., както и на новата Областната стратегия за развитие на област 

Търговище 2014-2020 г.,. 

- Отчита вижданията за местната общинска власт, на специалисти, обществени 

организации и НПО  относно приоритетите пред развитието на общината. 

Стратегия „Европа 2020” е основополагащият, рамков документ за актуалните цели на 

европейската кохезионна политика по отношение на заетостта, иновациите, глобалните 

заплахи от климатични промени и енергийна зависимост, образованието и бедността. 

Приоритетите на стратегията са насочени в три логически обосновани направления: 

- интелигентен растеж – икономика на знания и иновации;  

- устойчив растеж – нисковъглеродна икономика, ВЕИ, конкурентоспособност 

чрез ефективно използване на ресурсите, добра бизнес среда за МСП и активно 

предприемачество; 

- приобщаващ растеж – паралелно развитие и на традиционна икономика с висока 

заетост на нискоквалифицирана работна ръка, буфер срещу бедността, средство 

за социално и териториално сближаване. 

В документа Териториален дневен ред на ЕС 2020 са формулирани шест основни 

приоритета за развитие в териториален аспект: 

- Полицентрично и балансирано териториално развитие (иновативни мрежи 

между градовете); 

- Интегрирано развитие – в градовете, в селските и в специфичните/неформални 

райони (излизане от границите на градовете в техните „зони на активно 

влияние”, внимание към селските райони с уникалните им черти, периферните 

райони, ефикасно използване на ресурсите, опазване на земята, заздравяване на 

връзките град – село); 

- Териториална интеграция в граничните и транснационални региони - 

(трансгранично коопериране – особено по външните граници на ЕС); 
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- Конкурентоспособност на регионите чрез силни местни икономики (местни 

продукти и пазари, привлекателна бизнес среда, силни общини); 

- Подобрена обвързаност между индивиди, общини и предприятия 

(децентрализация, нисковъглеродна местна икономика, достъпност от градските 

центрове към периферията); 

- Управление и обвързване на природните и културни ценности на регионите 

(защитени територии – зелени инфраструктурни мрежи на всички нива, 

управление на културното и природното наследство). 

Национална програма за реформи 2011-2015 г. е стратегически документ, който се 

разработва в изпълнение на целите и водещите инициативи на Стратегията „Европа 

2020”. В Националната програма за реформи като национален ангажимент по 

Стратегия „Европа 2020” са трансформирани целите на Стратегията и са заложени 

следните национални цели за постигане до 2020 г:  

Цел 1: „Достигане на 76% заетост сред населението на възраст 20 – 64 г.”; 

Цел 2: „Повишаване дела на разходите за научно-изследователска и развойна дейност 

до 1,5% от БВП”; 

Цел 3: „Достигане на 16% дял на възобновяемите енергийни източници в брутното 

крайно потребление на енергия и повишаване на енергийната ефективност с 25%”; 

Цел 4: „Намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система 

до 11% и повишаване на дела на 30 – 34 годишните със завършено висше образование – 

36%”; 

Цел 5: „Намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 хил. души” (с 16%). 

 

Национална програма за развитие: България 2020 е националният стратегически 

документ от най-висок ранг, формулиращ целите и приоритетите за развитието на 

България във всички сектори, имащи отношение към постигането на целите на 

Стратегията „Европа 2020”. Документът съдържа три основни цели и осем приоритета: 

- Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и 

обучението и качествените характеристики на работната сила;  

- Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване;  
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- Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на 

местния потенциал;  

- Развитие на земеделието за осигуряване на хранителна сигурност и за 

производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво 

управление на природните ресурси;  

- Подкрепа за развитие на високопроизводителна индустриална база и модерна 

иновативна инфраструктура, стимулиране на иновативната активност и 

научните изследвания;  

- Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните 

услуги за гражданите и бизнеса;  

- Изграждане на адекватна енергийна инфраструктура, подкрепа за повишаване на 

ресурсната ефективност и намаляване на енергийната зависимост;  

- Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари. 

В унисон с приоритет 3 „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и 

използване на местния потенциал” е изготвена стратегическата част на Националната 

стратегия за регионално развитие на Република България 2012-2022 г. Това е и 

основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за 

постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за 

преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия в контекста на 

общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж. 

Изведените от НСРР стратегически цели са следните: 

Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване в европейски, национален и 

вътрешнорегионален план чрез развитие на собствения потенциал на районите и 

опазване на околната среда;  

Стратегическа цел 2: Социално сближаване и намаляване на регионалните 

диспропорции в социалната сфера чрез създаване на условия за развитие и реализация 

на човешкия капитал; 

Стратегическа цел 3: Териториално сближаване и развитие на трансграничното, 

междурегионалното и транснационалното сътрудничество; 
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Стратегическа цел 4: Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата 

от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в 

населените места. 

Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 -2025 г. е  

средносрочен стратегически документ, който дава насоките за устройство, управление 

и опазване на националната територия и акватория и създава предпоставки за  

пространствено ориентиране и координиране на секторните политики. Избраната визия 

на НКПР е формулирана чрез три кратки послания: 

- Националното пространство на България – отворено  към света и интегрирано в 

Европейското пространство  и в европейската мрежа от центрове и оси на  

развитие, култура, наука и иновации; 

- Съхранените национални ресурси  – хората, земята, водите и горите, подземните 

богатства, природното и културно наследство – гаранция за националната  

идентичност; 

- Балансираното и устойчиво интегрирано развитие, постигнато чрез рационално  

организирана икономическа, социална, транспортна, инженерна, културна и  

туристическа инфраструктура  и осигуряващо  интелигентен икономически  

растеж, адаптивност  към промените и  равнопоставеност. 

От избраната визия  са изведени и  стратегическите цели на НКПР:  

Стратегическа цел 1:  “ Интегриране в европейското пространство” 

Развитие на национални и трансгранични транспортни, енергийни, урбанистични, 

културни и екологични коридори с оглед постигане на териториална свързаност,  

сътрудничество и интегриране в региона и в европейското пространство; 

Стратегическа цел 2:  “Полицентрично териториално развитие ”Укрепване на умерено 

полицентрична мрежа от градове - центрове с подобрено качество на  градската среда, 

способстващо за постигане на балансирано териториално развитие и намаляване на 

неравенствата между централните градски и периферните селски райони; 

Стратегическа цел 3:  “Пространствена свързаност и достъп до услуги” Развитие на 

националната техническа и социална инфраструктура за подобряване на  

пространствената свързаност на районите и урбанистичните центрове и достъпа до 

образователни, здравни, социални и културни услуги; 
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Стратегическа цел 4: “Съхранено природно и културно наследство” Съхраняване и 

развитие на националната система от защитени природни и културни ценности за 

поддържане на биологичното равновесие, пространствената природна и културна 

идентичност и за интегриране на техните стойности в съвременния живот; 

Стратегическа цел 5  : “Стимулирано развитие на специфични територии ”  

Интегрирано планиране и стимулирано развитие на територии със специфични 

характеристики (крайбрежни Черноморски, крайбрежни Дунавски, планински гранични 

и периферни) с оглед съхраняване и ефективно използване на техния природен, 

икономически, социален и културен потенциал за развитие 

Стратегическа цел 6: “Конкурентоспобност чрез зони за растеж и иновации” 

Повишаване на конкурентоспособността на българската територия чрез държавно 

подкрепени зони за растеж и иновации в урбанистичните центрове от високите нива на 

полицентричния модел. 

Стратегическата част е съобразена с Регионалният план за развитие на Североизточен 

район от ниво 2 за периода 2014-2020 г. който е документ за стратегическо планиране, 

като отчита специфичните характеристики и потенциала на района, определя 

средносрочни цели и приоритети за устойчиво и интегрирано регионално и местно 

развитие в съответствие с предвижданията на Националната стратегия за регионално 

развитие и другите структуроопределящи политики. Регионалният план за развитие 

определя необходимостта от реализация на дейности в различни сектори, създаване на 

по-добри условия за балансирано и устойчиво социално-икономическо и териториално 

развитие и преодоляване на съществуващите междурегионални и вътрешнорегионални 

диспропорции.   

Изведените от регионалния план за развитие на СИР стратегически цели  са следните:  

Стратегическа цел 1: “Повишаване конкурентоспособноста на района чрез 

активизиране на специфичния му потенциал, съчетано с опазване на околната среда”;  

Стратегическа цел 2: “Повишаване на социалния капитал на района чрез подобряване 

стандарта на живот и качеството на жизнената среда”; 

Стратегическа цел 3: Балансирано териториално развитие и сътрудничество чрез 

подобряване на свързаността и функционалната интегрираност на системата от 

урбанизирани центрове”. 
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Стратегическата част е съобразена и с Областната стратегия за развитие на област 

Търговище  от ниво 3 за периода 2014-2020 г. който е документ за стратегическо 

планиране, като отчита специфичните характеристики и потенциала на областта, 

определя средносрочни цели и приоритети за устойчиво и интегрирано областно и 

местно развитие.   

Изведените от Областната стратегия за развитие  стратегически цели  са следните:  

Стратегическа цел 1: Постигане на интелигентен икономически растеж чрез развитие 

на собствения потенциал и акцентиране върху иновации и икономика на знанието, 

съчетано с ефективно опазване на околната среда; 

Стратегическа цел 2: Повишаване на жизнения стандарт и намаляване на социалните 

неравенства;  

Стратегическа цел 3: Устойчиво и интегрирано териториално развитие; 

Стратегическа цел 4: Намаляване на междуобщинските неравенства чрез 

партньорства  и повишен институционален капацитет. 

 

Независимо от новите реалности, предизвикателства и заплахи, общата представа за 

желаното бъдещо развитие на общината следва да носи позитивни представи и мечти 

за: „устойчиво развитие”, „икономически растеж и заетост”, „подобрено качество на 

живот”, „запазено и валоризирано природно и културно наследство”. В такава насока е 

формулирана визията за развитие на община Омуртаг. Тя съдържа представата за 

бъдещо динамично, устойчиво и хармонично развитие: 

 

Визия 2014-2020 г .  

Община Омуртаг – сплотена общност която се развива устойчиво на принципите:  

- балансирана икономика с модерно селско и горско стопанство; 

- повишен жизнен стандарт и качествени услуги;  

- запазено културно и природно наследство;  

- възможности за развитие на алтернативните форми на туризъм; 

- съхранен и развит човешки потенциал.  
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Освен синтезираната представа (визията), база за формулирането на стратегическия 

пакет от цели в ОПР за периода 2014 – 2020 г. са и постановките на стратегически 

планови документи на ЕС и България: 

- Превръщане на районите в по-атрактивни места за живеене и работа чрез 

подобряване на транспортната им свързаност, повишаване на заетостта, нивото 

и качеството на образованието, на здравеопазването, на услугите, както и 

съхраняване на природното им равновесие и културната им идентичност; 

- Съчетаване на икономическите цели в развитието с опазването на качествата на 

околната среда; 

- Третиране в единство и като добавена стойност на развитието на екологичните, 

ландшафтните и културните ценности; 

- Изясняване на степента на уязвимост по отношение на глобализацията, 

демографските промени, климатичните промени, енергийната зависимост; 

- Насърчаване и подкрепа за развитие на икономика на знанието и иновациите; 

- Засилване на териториалното измерение в стратегиите и плановете за развитие; 

- Поддържане на балансирана полицентрична мрежа от градове-центрове и 

подобряване на взаимодействието им със заобикалящите ги селски територии; 

- Постигане на пространствена свързаност чрез подобряване на транспортната и 

другите инфраструктури, гарантиращи равностоен достъп до здравеопазване, 

образование, високоскоростен интернет и енергийни мрежи. 

 

Настоящият план определя общата рамка и насоките за развитие на община Омуртаг. 

Той е съобразен с целите и приоритетите на актуалната политика за сближаване на ЕС, 

както и с целите и приоритетите, залегнали в по-висшите документи за регионално 

развитие – НСРР 2012-2022 г., НКПР 2013-2025 г., РПРСИР 2014-2020 г. и ОСР 

Търговище 2014-2020 г. В съответствие с оценения собствен потенциал и 

възможностите за развитие на общината, в плана са изведени цели и приоритети, 

насочени към постигане на устойчив икономически растеж при щадящо използване на 

ресурсите и поддържане на екологичното равновесие, както и балансирано социално 

развитие. 
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В целите на плана е заложена идеята за постигане на координация и допълняемост на 

секторните политики в рамките на общината. За реализацията на целите и приоритетите 

на плана е необходимо ефективно участие на всички заинтересовани страни и 

партньори, както и осигуряване на публичност, прозрачност и информация.  

 

Целите и приоритетите на общинския план за развитие отразяват спецификата на 

община Омуртаг и същевременно интерпретират новата европейска и национална 

политическа рамка за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 

Търсено е и съдържателно покритие на тематичните цели от общия европейски 

регламент, върху които фондовете на Общата стратегическа рамка на ЕС ще фокусират 

подкрепата си за следващия планов период: 

 

За постигане на „интелигентен растеж”: 

Научноизследователска дейност, технологичното развитие и иновации; 

Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии; 

Повишаване на конкурентоспособността на МСП, вкл. и на аграрния сектор. 

За постигане на „устойчив растеж”: 

Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори; 

Адаптация към изменението на климата, превенция и управление на риска; 

Опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност; 

Устойчив транспорт, премахване на дефицитите във всички основни мрежови 

инфраструктури. 

За постигане на „приобщаващ растеж”: 

Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила; 

Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността; 

Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот; 

Повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична администрация. 
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Отчитайки описания нов контекст и наследените насоки и потенциали за развитие, ОПР 

Омуртаг 2014-2020 г. залага на следния пакет от стратегически насоки за развитие: 

- Подобряване на бизнес средата за привличане на инвестиции за технологично 

обновяване и разширяване на производствения сектор; 

- Подпомагане на малкия и средния бизнес; 

- Подобряване на ВиК мрежа – едни от най важните проблеми; 

- Постигане на енергийна ефективност в производството, бита и транспортния 

сектор, въвеждане на възобновяеми енергийни източници и стимулиране на 

нисковъглеродна местна икономика; 

- Подобряване на публичните електронни услуги и електронния пазар, както и 

осигуряване на широколентов достъп за хората и фирмите; 

- Подобряване на общинския трудов пазар чрез стимулиране на трудовата 

мобилност, младежката заетост, професионално-образователните системи, 

формите за квалификация и преквалификация и учене през целия живот; 

- Подкрепа на социалната интеграция, намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване на непривилегированите групи от населението; 

- Подкрепа за оптимизиране и повишаване качеството на системата на 

здравеопазване и социални услуги, за подобряване образователната система и 

съхраняване и развитие на културата, културното наследство и културните 

институции; 

- Отчитане на глобалните екологични цели и включване на мерки за опазване и 

поддържане на природното равновесие, както и мерки, насочени към 

адаптирането на общинската територия към климатичните промени; 

- Подобряване на териториалната свързаност и подкрепа за социално, 

икономическо и пространствено сближаване между общинския център и 

съставните села. 

 

Структурата на новия план съдържа 5 йерархични нива на стратегическата си част: 

главна цел, стратегически цели, приоритети, специфични цели и мерки.  
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Смислово, Главната стратегическа цел от актуализирания  план се запазва: 

Постигане на устойчиво развитие чрез стабилни темпове на икономически растеж 

и подобряване качеството на жизнената среда на основата на разполагаеми 

ресурси и потенциали на територията. 

 

Главната цел е формулирана в съзвучие с определената визия за желаното развитие на 

общината като органично пространство от областната и националната територия, 

реализиращо динамично и устойчиво развитие с подобрено качество на живота и 

съхранена идентичност на природното и културното наследство. В целта е заложено 

постигането на просперитет и устойчиво развитие във всички сфери - в 

икономическата, в социалната и в екологическата сфера, както и в пространствената 

структура на общината. 

Реализирането на Главната цел трябва да стане в условията на тясно взаимодействие и 

партньорство между местните власти, бизнеса и НПО, образователните и научната9 

организации. Това следва да се осъществи на базата на широко подкрепени и адекватни 

стратегически цели, приоритети и мерки. Ефективното използване на местния 

потенциал и максималното оползотворяване на ресурсите по донорските фондове и 

програми от новия планов период 2014-2020 г., е основният залог за успех. 

Основните принципи, върху които се основава стратегическата рамка за развитие на 

община Омуртаг, продължават да са: 

- Партньорство между всички институции, заинтересовани лица и структури на 

гражданското общество в процеса на реализиране на плановите намерения; 

- Координация вътре и между управленските звена на всички равнища, носещи 

отговорността за постигане на очакваното състояние на общината към плановия 

хоризонт – 2020 г.; 

- Концентрация на усилията, човешките и финансовите ресурси за осъществяване 

на набелязаните в плана цели; 

- Обвързване и интегритет на действията, заложени в различните общински 

планови документи; 

- Отвореност за допълнения и адаптивност на общинския план за развитие към 

променящите се условия на средата, в която се реализира. 
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Главната цел за устойчиво и комплексно развитие на общинската общност е 

декомпозирана в следните три стратегически цели: 

Стратегическа цел 1: Развитие на балансирана и конкурентноспособна икономика 

в среда с модерна инфраструктура 

Стратегическа цел 2: Повишаване на жизнения стандарт и социално сближаване 

Стратегическа цел 3: Укрепване на институционалната среда за по-ефективни 

обществени услуги и капацитета за привличане на донорски фондове и частни 

инвестиции. 

 

Стратегическа цел 1: Развитие на балансирана и конкурентноспособна 

икономика в среда с модерна инфраструктура 

 

Община Омуртаг има доказани възможности за интензивно развитие на икономика, 

базирана на диверсифицирана индустрия, модерен аграрен сектор, добра достъпност и 

сравнително качествен човешки ресурс. В допълнение, общината има неоползотворени 

ресурси за развитие на туризъм. Първата стратегическа цел е насочена към 

стимулиране на икономическото развитие чрез активизиране на собствените ресурси и 

съхраняване на собствената специфика. Особено важно е и привличането на свежи 

инвестиции, включително чуждестранни. Не по-маловажно е привличането и 

задържането на квалифицирани кадри, чиито образование и умения съответстват с 

потребностите на бизнеса. Предвижда се подкрепа за МСП (стратегическа опора на 

местната икономика) чрез подобряване на инфраструктурата в техните локализации, 

както и за развитие на нови бизнес модели и иновации. 

Тази цел се подкрепя от два взаимно-свързани приоритета. Първият е насочен към 

повишаване на икономическата конкурентоспособност, технологично обновяване, 

насърчаване на научноизследователската и иновационна дейности, създаване на 

привлекателна бизнес среда и подкрепа за МСП, използващи местния потенциал. 

Вторият приоритет е насочен към развитие на техническите инфраструктури, 

създаващи условия за растеж и ефективност на икономиката. Хоризонтална цел е 

намаляването на консумацията на енергия във всички сектори и дейности. 
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Приоритет 1. Динамично развитие на икономиката чрез иновации, 

технологично обновяване и повишена конкурентоспособност 

Този приоритет покрива тематичните цели 1,2 и 3 от общата стратегическа рамка на 

ЕС12, насочени към постигане на „интелигентен растеж”. Макар и условно, 

специфичните цели по този комплексен приоритет са адресирани в три обособени 

сфери – индустрия, аграрен сектор, туризъм. 

 

Индустрия 

Специфична цел 1.1. Развитие на изследователската дейност, технологично 

обновяване и иновации 

Изпълнението на тази специфична цел ще осигури условия за икономически растеж и 

конкурентоспособност. Реализацията ще бъде подкрепена от новата Оперативна 

програма "Наука и образование за интелигентен растеж" с шестте си приоритетни оси: 

научни изследвания и технологично развитие, образование за реална заетост, 

мобилност и предприемачество, учене през целия живот, образователна среда за 

активно социално приобщаване, образователна и ИКТ инфраструктура, 

транснационално сътрудничество. Директна подкрепа ще бъде насочена и от ОП 

„Иновации и конкурентоспособност”. 

 

Мярка 1.1.1: Подкрепа за ново технологично развитие и иновации 

Дейности/проекти: 

- Разработване на общинска иновационна стратегия; 

- Стимулиране въвеждането на пазарно-ориентирани технологични проекти; 

- Подкрепа на публично-частните партньорства при трансфер на технологии; 

- Иновации и технологии за стартиращи фирми и МСП; 

- Иновации за енергийна ефективност и опазване на околната среда. 
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Мярка 1.1.2: Развитие на информационно общество 

Дейности/проекти: 

- Изграждане на инфраструктура на информационното общество; 

- Изграждане на широколентови комуникационни мрежи; 

- Подобряване достъпа до и развитието на онлайн публични и бизнес услуги; 

- Подкрепа на усилията на всички заинтересовани страни и организации в 

развитието на информационното общество и осигуряване достъп до информация 

за текущите инициативи на всички участници в ИКТ общността; 

- Разработване на съдържание на услугите и техните приложения на местно ниво, 

в т.ч. и за отдалечените от общинския център населени места; 

- Подпомагане на бизнеса, в т.ч. МСП за възприемане и ефективно използване на 

информационните и комуникационни технологии; 

- Развитие на умения в населението, свързани с информационните технологии; 

- Въвеждане на информационни и комуникационни технологии във всички нива 

на образованието. 

 

Специфична цел 1.2. Създаване на привлекателна бизнес среда, изграждане на 

инфраструктура, свързана с бизнеса 

Изпълнението на тази специфична цел ще получи основна подкрепа по ОП „Иновации 

и конкурентоспособност”. Значителен тласък в реализацията ще осигурят схемите за 

ПЧП и директни частни инвестиционни инициативи. 

 

Мярка 1.2.1. Обновяване на съществуваща и изграждане на нова техническа 

инфраструктура в индустриална зона - гр. Омуртаг 

Дейности/проекти: 

- Актуализация на ПУП – ПРЗ за индустриална зона – гр. Омуртаг; 

- Подобряване на инфраструктурата в индустриалната зона на град Омуртаг; 
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- Рехабилитация на инфраструктура свързана с бизнеса гр. Омуртаг;  

- Изготвяне на маркетингова стратегия за привличане на нови инвеститори. 

 

Мярка 1.2.2. Подкрепа за малкия и средния бизнес 

Дейности/проекти: 

- Анализ на нуждите, проблемите и възможностите за подкрепа от страна на 

общината; 

- Провеждане на регулярни срещи с бизнеса за информиране относно общински 

проекти; 

- Намаляване на административните бариери, лицензионни и разрешителни 

режими за развитие на бизнеса13; 

- Осигуряване на информация за възможностите за финансиране по донорските 

фондове на ЕС; 

- Насърчаване стартирането на бизнес - правни консултации, обучение, за достъп 

до информация, асистиране за издаване на разрешителни, достъп до площ за 

стопанска дейност; 

- Създаване на мобилно продуктово изложение на МСП от община Омуртаг – 

„Произведено в Омуртаг”; 

- Подпомагане участието на МСП в панаири в България и чужбина. 

 

Мярка 1.2.3. Създаване на общински бизнес инкубатор 

Дейности/проекти: 

- Изготвяне на проучване за реализуемост (feasibility study) - за потребностите от 

бизнес инкубатор и неговото устойчиво съществуване; 

- Изготвяне на апликация за създаване на бизнес инкубатор – ОПИК. 
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Мярка 1.2.4: Създаване на регионални клъстери и мрежи в хранително-

вкусовата промишленост и туризма 

Базата на аграрни суровини и съответната преработвателна индустрия са местен ресурс 

и потенциал за развитие. Целта е да се стимулират вертикалните интеграционни 

процеси между интензивните производства и съответните преработващи мощности, за 

да се затворят ефективни производствени вериги с конкурентни крайни продукти и 

много нови работни места. Крайната цел е създаване на устойчиви клъстери, 

задържащи в максимална степен принадената стойност в територията на общината. 

Дейности/проекти: 

- Иницииране на програми за създаване и развитие на клъстери. Подкрепа и 

насърчаване за създаване на клъстери: хранително-вкусова промишленост и 

туризъм; 

- Организиране на партньорства между централните власти, общината, местния 

бизнес, местните и национални свързани организации за стартиране и укрепване 

на клъстера; 

- Насърчаване развитието на специализирана инфраструктура, обслужваща 

клъстерите – технологична, информационна, финансова; 

- Подкрепа на организационните структури на клъстерните организации. 

 

Мярка 1.2.5: Повишаване на инвестиционния интерес към община Омуртаг 

Дейности/проекти: 

- Маркетингово проучване на възможностите и дефиниране на потенциални 

инвеститори; 

- Маркетингова реклама за извоюване и утвърждаване на имидж на община 

Омуртаг като добро място за успешен бизнес; 

- Разширяване на контактите с чужди бизнес партньори, организиране и участие в 

бизнес форуми и срещи. 
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Аграрен сектор 

Специфична цел 1.3. Развитие на устойчиво и високоефективно селско 

стопанство 

Освен стимулите на преките плащания, пазарната комасация на земята и новите 

възможности за колективни инвестиции в хидромелиорации и инсталации за биогаз, 

ПРСР ще подпомага млади фермери, ще финансира агроекологични мерки, обучения и 

консултантска помощ във всички аспекти на аграрния сектор. 

 

Мярка 1.3.1: Развитие на модерно животновъдство 

Дейности/проекти: 

- Изготвяне на бизнес планове и проекти за създаване на модерни ферми; 

- Осигуряване на компетентна информация за подходящи породи, изисквания за 

качество, пазарни конюнктури; 

- Административна подкрепа в изготвяне и реализация на инвестиционни 

проекти; 

- Изграждане на общински пазар за животни. 

Мярка 1.3.2: Подмяна и разрастване на трайните насаждения 

Дейности/проекти: 

- Максимално оползотворяване на възможностите по ПРСР за подпомагане на 

трайните насаждения; 

- Съдействие за комасация на необходимата земя; 

- Маркетиране на възможностите за привличане на инвеститори. 

 

Мярка 1.3.3: Оптимизиране на поливното земеделие 

Дейности/проекти: 

- Информационна, методическа и организационна помощ за създаване на сдружения за 

напояване; 
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- Иницииране на публичен проект за обновяване и разширяване на напоителните 

полета и съоръжения; 

- Осигуряване на достъп до научно-приложните разработки за оптимизиране на 

напояването (информационно -съветваща система); 

 

Мярка 1.3.4: Подобряване на достъпа до земеделските стопанства и 

естетизиране на ландшафта 

Дейности/проекти: 

- Изграждане, отводняване и стабилизиране на селскостопанските пътища; 

- Устройване на полски чешми, крайпътни залесявания , заслони, места за 

почивка. 

 

Специфична цел 1.4: Подобряване на организацията и качеството на 

човешките ресурси в аграрния сектор 

 

Мярка 1.4.1: Осигуряване на масов достъп до актуална информация и 

повишаване на научното обслужване в аграрния сектор 

Информацията включва пазарните конюнктури, съвременни технологии на 

растениевъдството, животновъдството, съхранение и преработка, възможности за 

финансиране на аграрни дейности, консултации, обучение, сортове и породи. 

 

Мярка 1.4.2: Укрепване на съществуващите и създаване на нови браншови 

организации на производители (овощари, пчелари, животновъди) 

Освен крупните частни стопани, мярката обхваща земеделските кооперации и дребни 

производители. Сегашното „застраховане” от природните рискове с разнородно 

производство трябва постепенно да премине към тясна специализация, чиито рискове 

се компенсират с нормални застрахователни инструменти. 
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Мярка 1.4.3: Подкрепа за млади фермери 

Очаква се, че регламентираните в сегашната ПРСР дейности за подпомагане ще се 

пренесат и в новата програма за периода 2014-2020 г.: разширяване на земеделските 

стопанства, създаване на трайни насаждения и лозя, обновяване на материално-

техническата база (сгради, оборудване, машини), увеличаване броя на животните, 

професионална квалификация, покриване на необходимите стандарти. 

 

Специфична цел 1.5: Подобряване на качеството и маркетинга на 

земеделските продукти 

Мярка 1.5.1: Подпомагане на фермерите да се приспособят към нарастващите 

изисквания на стандартите на ЕС 

Дейности/проекти: 

- Изграждане на лаборатория за сертифициране на качествата на пресни и 

преработени селскостопански продукти. 

 

Марка 1.5.2 : Изграждане на земеделско тържище и пазар на производители 

Развитието на тържищната търговия в конкуренция с веригите супермаркети, ще 

повишава както нивото и качеството на търговията с пресни и преработени 

селскостопански продукти, така и съответствието на качеството им с международните 

стандарти. 

Дейности/проекти: 

- Реконструкция и обновяване на общински пазар, зони за търговия, отдих и 

паркиране; 

- Изграждане на закрит пазар гр. Омуртаг. 
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Специфична цел 1.6: Разнообразяване на икономическите дейности и 

повишаване качеството на живот в селските райони 

Тази цел преследва паралелно няколко желани ефекта: 

- Регионален – намаляване на диспропорциите в развитието на общината; 

- Икономически – увеличаване на добавената стойност в аграрния сектор и от там– 

ефективността и конкурентоспособността му; 

- Социален – облекчаване на бедността и увеличаване на заетостта в селата. 

 

Целта е обособена с мотива да се създадат задържащи фактори в периферните райони 

на общината и да се хомогенизира пространственото й развитие. Целта е насочена най-

вече към селата, в които има потенциал за развитие на алтернативни форми на туризъм 

– селски, еко, ловен. Освен по ОП „Иновации и конкурентоспособност”, ще има 

възможности за подкрепа и по ПРСР, която ще финансира инвестиции в модернизация 

на земеделски стопанства и технологично обновяване на преработвателни предприятия. 

 

Мярка 1.6.1: Създаване на малки индустриални паркове за привличане на 

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

сушене, консервиране, дестилиране) 

 

Мярката включва устройствени проекти, уреждане на собствеността на земята, 

осигуряване на инфраструктура и маркетинг за привличане на инвеститори. 

 

Мярка 1.6.2: Подпомагане на частни инициативи в създаване на 

микропредприятия (сувенири, пакетиране на храни) 

 

Подходяща форма е създаването на бизнес инкубатори, настанени в адаптирани 

общински фондове, които не се използват по първичното си предназначение. 
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Специфична цел 1.7. Инвестиции за подобряване на инфраструктурата и 

създаване на основни услуги за населението в селата 

 

Макар и гравитираща повече към жизнената среда, тази проблематика е включена тук 

поради пряката връзка с основния проблем на селските райони – обезлюдяването. 

Подобрените инфраструктури, достъпност и услуги са косвен фактор за задържане на 

младите, за предпоставката за развитие на интензивно земеделие и животновъдство. 

 

Мярка 1.7.1: Стимулиране на неземеделски дейности 

Дейности/проекти: 

- Развитие на услуги в селския туризъм; 

- Местно занаятчийство; 

- Преработка, продажба и маркетинг на земеделски продукти; 

- Производство на енергия от ВЕИ (био-горива от биомаса, биогаз). 

Мярка 1.7.2: Основни услуги за населението в селата 

Дейности/проекти: 

- Изграждане или рехабилитация на малка инфраструктура за управление на 

животинските отпадъци; 

- Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност. 

 

Туризъм 

Специфична цел 1.8. Насърчаване развитието на устойчив туризъм, базиран 

на културното и природно наследство 

По тази специфична цел има подготвен партньорски проект „Върбица – Омуртаг – 

Сунгурларе – непознатото Българско наследство” които има шанс да се реализира през 

новия програмен период. Остават нереализирани множество проектни идеи и проекти, 

насочени към оползотворяване на туристическия потенциал на общината. Залага се на 
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рекламата на съществуващото културно-историческото наследство - музеите, 

религиозните храмове, археологическите разкопки. Предвижда се разширяване на 

палитрата на туристическото предлагане чрез създаване на условия за развитие селски 

и ловен туризъм. За да не се подхранват нереални очаквания, следва да се има предвид 

оценката на туристическия потенциал на Омуртаг в областен контекст. Общината в 

настоящият момент има ограничени туристически ресурси с ограничена усвоеност. 

Това означава, че общината има неусвоен туристически потенциал, но за да бъде 

вплетен в продаваеми туристически продукти, той следва да търси регионален мащаб и 

партньорства. 

Реализацията ще бъде подкрепена от новата Оперативна програма „Региони в растеж”, 

приоритетна ос „Регионален туризъм”. Ще се финансира възстановяване, опазване, 

експониране и оборудване на атрактивни природни и антропогенни обекти, формиращи 

основа за интегрирани регионални туристически продукти. В селските райони, тези 

дейности ще се подкрепят и от ПРСР. 

 

Мярка 1.8.1: Опазване и експониране на културното и природно наследство, 

развитие на туристическата инфраструктура 

Дейности/проекти: 

- Изработване на специализирана устройствена схема за развитие на туризма в 

общината; 

- Обновяване на пътната инфраструктура в туристическите ареали; 

- Развитие на природни, културни и исторически атракции; 

- Създаване и промотиране на иновативни културни събития; 

- Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите; 

- Разнообразяване на неземеделските дейности, чрез развитие на селски туризъм; 

- Създаване на етнографски комплекс „Традиция на омурташките занаяти“; 

- Обновяване на читалищата във всички населени места на община Омуртаг; 

- Обновяване на историческия музей в гр.Омуртаг; 

- Проект „Върбица – Омуртаг – Сунгурларе – непознатото Българско наследство”;  
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- Археологически проучвания на архитектурни обекти на територията на 

общината. 

 

Мярка 1.8.2: Подобряване на туристическата информация, маркетинг и 

реклама 

Дейности/проекти: 

- Създаване на туристически информационен център с обновяващ се 

информационен и рекламен пакет за туристическото предлагане; 

- Разработване на маркетингова стратегия и продукти за представяне и 

популяризиране на природните и исторически дадености на общината; 

- Организиране на туристически събития - форуми, пленери; 

- Участие на община Омуртаг в международни и национални туристически 

изложения и борси; 

- Информиране на населението за възможни инициативи и достъпни финансови 

източници за изграждане на туристическа инфраструктура и предлагане на 

туристически услуги. 

 

Приоритет 2. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура, 

създаваща условия за растеж и повишена ефективност на общинската 

икономика 

Директният принос на общината към поетите ангажименти по „Европа 2020” ще се 

изрази в постигането на една от целите: „До 2020 г. делът на ВЕИ в крайното 

енергийно потребление да достигне 12 %”. 

Регионалната и местна инфраструктура са ключов фактор, стимулиращ развитието на 

бизнеса и икономическото приобщаване на цялата територия. Обновяването и 

доизграждането на местната инфраструктура е и източник за създаване на нови работни 

места. 

Най-сериозен проблем за град Омуртаг е наличието на целогодишно режимно 

водоснабдяване на града, което продължава от около повече от 50 години.  
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Специфична цел 2.1. Развитие на транспортната инфраструктура, 

подобряване на достъпността и обслужването 

Реконструкцията и модернизацията на транспортната инфраструктура включва пътища, 

осигуряващи достъп до европейските транспортни коридори, пътища, осигуряващи 

вътрешно-общинските връзки, създаване на ефективна организация на пътното 

движение, инвестиране в трайно подобряване на експлоатационното състояние на 

общинските пътища. Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и 

до уязвими групи чрез рехабилитация на общинската пътна инфраструктура 

 

Мярка 2.1.1: Обновяване на общинската пътна мрежа 

Дейности/проекти: 

- Реконструкция на кръстовище на ул. “Цар Освободител” гр. Омуртаг и на път II-

48 Омуртаг – Котел при км.0+384;  

- Изграждане на кръстовище в гр. Омуртаг, на ул. “Ген. Тотлебен” и ул. 

“Търновска” ;  

- Рехабилитация на 4 класна пътна мрежа; 

- 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. (проекта 

е в процес на реализация“). 

 

Специфична цел 2.2. Доизграждане и модернизация на ВиК инфраструктурата 

Мярка 2.2.1: Подобряване на водоснабдяването и канализацията в общината 

Дейности/проекти: 

- Инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води в гр. Омуртаг; 

- Реконструкция и ремонт част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. 

Омуртаг, кв. “Запад”; 

- Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг от яз. Ястребино – I етап;  
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- Водоснабдяване на град Омуртаг- рехабилитация и довеждащ водопровод; 

- Изграждане на  ГПСОВ в град Омуртаг; 

- Изграждане на канализация и ПСОВ в с. Зелена морава; 

- Инвестиционен проект за реконструкция и рехабилитация на улична 

водопроводна мрежа и изграждане на нова канализационна мрежа и ПСОВ на с. 

Камбурово;  

- Допълнително водоснабдяване на с. Кестеново; 

- Допълнително водоснабдяване на с. Чернокапци; 

- Допълнително водоснабдяване на с. Презвитер Козма; 

- Реконструкция на напорен водоем с. Илийно .; 

- Реконструкция на довеждащ водопровод с. Красноселци; 

- Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Презвитер Козма;  

- Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Чернокапци; 

- Реконструкция на довеждащ водопровод и вътрешна водопроводна мрежа с. 

Долно Козарево;   

- Реконструкция на  вътрешна водопроводна мрежа с. Зелена морава; 

- Основен ремонт на преливник и основен изпускател на яз. Беломорци; 

- Основен ремонт на преливник и изпускател на яз. Царевци; 

- Водоснабдяване на с. Камбурово; с. Царевци, с. Илийно, с. П. Хитово, с. 

Беломорци, с. Презвитер Козма от яз. Ястребино; 

- Включване на проектите от Регионален генерален план за водоснабдяване и 

канализация на обособена територия на ВиК, Търговище.  
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Специфична цел 2.3. Усъвършенстване на енергийната система и подобряване 

на енергийната ефективност 

Мярка 2.3.1: Подобряване на електропреносните и електроснабдителните 

мрежи 

Дейности/проекти: 

- Подмяна на амортизирани енергопреносни и разпределителни мрежи; 

- Реконструкция и изграждане на енергоспестяващо улично осветление; 

- Реконструкция и модернизация на уличното осветление в малките населени 

места на общината: с. Беломорци, с. Горна Хубавка, с. Горно Козарево, с. Долно 

Козарево, с. Илийно, с. Камбурово, с. Козма Презвитер, с. Красноселци, с. 

Панайот Хитово, с. Росица, с. Тъпчилещово, с. Царевци. 

 

Мярка 2.3.2:Енергийна ефективност и ВЕИ 

Дейности/проекти: 

- Саниране на сградата на общинска администрация ;  

- Топлинно саниране на всички обществени сгради; 

- Общинска програма за обновяване на жилищния фонд (вкл. енергийна 

ефективност); 

- Стимулиране ползването на ВЕИ, Изграждане на ВЕИ на територията на 

общината;  

- Енергийна ефективност и благоустрояване на дворни пространства в училища и 

детски градини в общината; 

- Изграждане на соларна инсталация за топла вода за битови нужди в ЦДГ № 1 гр. 

Омуртаг; 

- Изграждане на соларна инсталация за топла вода за битови нужди в  ОУ “Н. 

Вапцаров с. Врани кон ; 

- Стимулиране създаването на ПЧП за енергийна ефективност и използване на 

ВЕИ. 
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Специфична цел 2.4. Изграждане на модерна комуникационна инфраструктура 

и подобряване на услугите 

Мярка 2.4.1: Модернизация на комуникационната инфраструктура и 

подобряване на услугите 

Дейности/проекти: 

- Повишаване на достъпа до информационните и комуникационни технологии 

(ИКТ). Изграждане на ИКТ инфраструктура на територията на следните 

населени места: с. Беломорци, с. Веселец, с. Горско село, с. Долно Новково, с. 

Звездица, с. Камбурово, с. Могилец, с. Обител, с. Паничино, с. Рътлина, с. 

Тъпчилещово, с. Угледно, с. Царевци, с. Церовище, с. Чернокапци.  

- Пълна цифровизация на телефонната мрежа, разширяване на капацитета й; 

- Въвеждане на широколентови технологии за цифров пренос на информацията; 

- Увеличаване на броя на обществените места за достъп до Интернет; 

- Осигуряване на достъп до информационни услуги за хора в неравностойно 

положение. 

 

Специфична цел 2.5. Подобряване на качествата на селищните среди в 

общината 

Мярка 2.5.1: Обновяване на уличните мрежи и зелената система 

Дейности/проекти: 

- Проекти за подобряване на тротоарни настилки и пешеходни зони в град 

Омуртаг; 

- Рехабилитация на улици по населени места в общината; 

- Рехабилитация на улична мрежа с. Камбурово;  

- Проект  за Възстановяване на ул. “Камчия”  с. Паничино; 

- Проект  за Възстановяване на ул. “П. Яворов”  гр. Омуртаг; 

- Проект  за Възстановяване на ул. “Хр. Ботев”  с. Петрино; 
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- Обновяване на зелената система и зоните за отдих в гр. Омуртаг; 

- Одобрен обект: Рехабилитация на зелени площи  - парк, местността  “Парка” гр. 

Омуртаг (в процес на реализация); 

- Рехабилитация на обществени зелени площи УПИ I, кв. 124 по плана на гр. 

Омуртаг; 

- Рехабилитация на обществени зелени площи – УПИ VIII и IX, кв. 31, по плана на 

с. Камбурово; 

- Проект за озеленяване и възстановяване на зона за отдих – селски парк с. Зелена 

морава; 

- Проект за озеленяване и възстановяване на зона за отдих – селски парк с. Врани 

кон; 

- Изграждане на детска площадка в кв. 85 на гр. Омуртаг; 

- Изграждане на 45 броя детски площадки на територията на общината. 

 

Мярка 2.5.2: Подобряване на сигурността и предотвратяване на рисковете в 

селищната среда 

Дейности/проекти: 

- Внедряване на видео наблюдение на обществени места, с цел подобряване 

сигурността на жителите; 

- Проекти за мерки за предотвратяване на наводнения; 

- Неотложно аварийно възстановителни работи по язовир “Илийно” с. Илийно; 

- Неотложно аварийно възстановителни работи по язовир “Кестеново”, с. 

Кестеново; 

- Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване опасността от 

горски пожари в общинските територии, стопанисвани и управлявани от община 

Омуртаг чрез изграждане на система за видеонаблюдение;  
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Стратегическа цел 2: Повишаване на жизнения стандарт и социално 

сближаване 

Приоритет 3: Намаляване на бедността и подобряване на системата на 

публичните услуги 

Този приоритет е насочен към хората, заетостта им и системата на публичните услуги – 

образование, здравеопазване, култура, спорт, социални услуги. Община Омуртаг има 

сравнително добър демографски потенциал и но с недостатъчно висше и средно 

образование  човешки потенциал. Нивото на предоставяните публични услуги в 

системите на здравеопазването, образованието и културата е добро, макар и 

концентрирани в общинския център. 

Приоритетът е фокусиран в използването на наличните потенциали за подобряване на 

качеството на живота и създаването на подходящи условия за развитието и 

реализацията на човешките ресурси в общината. Основна част от средствата за това 

включват увеличаване на равнището на заетостта и доходите и подобряване на 

качеството публичните услуги – здравеопазване, социални услуги, образование и 

култура. 

Специфична цел 3.1. Подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на 

заетостта и доходите на населението 

По тази цел ще се реализират следните основни мерки: 

- Повишаване на заетостта и доходите с акцент на младежката заетост; 

- Стимулиране на трудовата мобилност, професионалното образование и ученето 

през целия живот; 

- Намаляване на бедността и постигане на социална интеграция на групите в 

неравностойно положение (особено в селата); 

- Насърчаване на социалното предприемачество чрез участие и изпълнение на 

проекти. 
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Специфична цел 3.2. Подобряване на качеството и достъпа до здравни, 

образователни, социални, културни услуги и спортни прояви 

Общината ще продължи да съдейства за увеличаване обхвата и качеството на 

публичните услуги посредством информационно осигуряване на институциите и 

обществеността. Предвижда се повишаване качеството на социалните услуги, 

доближаване на здравните услуги до потребителите, подобряване качеството на 

образователните услуги. Основна подкрепа за реализация на целта ще се осигури от ОП 

„Региони в растеж” и ПРСР. Действията и проектите ще бъдат насочени в две основни 

направления: 

- Изграждане и обновяване на социалната инфраструктура - обекти за здравни и 

социални услуги, за образование, спортни и културни прояви, включително 

подобряване на тяхната енергийна ефективност; 

- Подобряване качеството на публичните услуги в образователни, здравни, 

социални и културни заведения. 

 

Мярка 3.2.1: Подобряване на качеството и достъпа до здравни и социални 

услуги 

Действия/проекти: 

- Реконструкция /възстановяване и модернизация на сграден фонд на “МБАЛ 

Омуртаг” ЕАД гр. Омуртаг и медицински център I  ЕООД гр. Омуртаг;  

- Благоустрояване на двора на детска ясла гр. Омуртаг; 

- Подобряване на управлението на човешките ресурси в областта на 

здравеопазването; 

- Реконструкция, модернизация, обзавеждане и оборудване на сграда- общинска 

собственост за Центрове за настаняване от семеен тип с капаците 30 деца; 

- Реконструкция, модернизация, обзавеждане и оборудване на сграда- общинска 

собственост за Център за обществена подкрепа  с капаците 80 семейства  деца; 

- Реконструкция, модернизация, обзавеждане и оборудване на сграда- общинска 

собственост за Защитени жилища  с капаците 10 семейства;  
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- Разширяване на обхвата на лица, ползващи услугите на обществената трапезария 

в гр. Омуртаг;  

- Създаване на Звено за услуги в домашна среда на територията на общината. 

 

Мярка 3.2.2: Подобряване на качеството на образователните услуги 

Действия/проекти: 

- Подобряване развитието в образователната инфраструктура; 

- Подобряване на материално-техническата база; 

- Ремонт и реконструкция на ОУ с. Обител и ОУ с. Плъстина; 

- Адаптиране на програмите в професионалното образование в съответствие с 

нуждите на общината; 

- Развитие на извънкласни и извънучилищни форми на обучение; 

- Осигуряване на условия и ресурси за реализация на процеса на интеграция на 

лица със специални образователни потребности; 

- Подобряване на управлението на човешките ресурси в областта на 

образованието. 

 

Мярка 3.2.3: Развитие на културата, опазване и експониране на културно-

историческото наследство 

Дейности: 

- Осигуряване на инвестиции за основни и текущи ремонти на културни обекти; 

- Оборудване с компютърна техника и обогатяване на книжния фонд на културни 

обекти; 

- Осигуряване на средства за културния календар на общината; 

- Разширяване на контактите с културни институции – за включване на 

гр.Омуртаг като домакин на национални и международни културни прояви 

(Министерство на културата, НИКН и др.); 



 106 

- Насърчаване на предприемачеството в сферата на културата, обвързване с 

културен туризъм; 

- Създаване на партньорства между общинската власт, културните институции, 

неправителствения сектор и бизнеса за насърчаване на художественото 

творчество и обогатяване на културния календар на общината; 

- Повишаване на квалификацията на заетите в сферата на културата. 

 

Мярка 3.2.4: Подобряване на условията за  спорт 

В рамките на тази мярка ще бъде продължено изграждането на нови площадки за спорт 

и отдих както в гр.Омуртаг, така и в съставните села на общината. 

Действия/проекти: 

- Реконструкция на спортен комплекс в гр. Омуртаг;  

- Изграждане на мултифункционално игрище в с. Врани кон; 

- Подобряване условията за спорт в училищата  на територията на общината 

 

Специфична цел 3.3. Подобряване условията на живот и равноправно 

включване на ромите и другите уязвими групи в социално-икономическия живот 

Тази цел гравитира към тематична цел 9 от Общата стратегическа рамка на ЕС 

(насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността) и ще търси подкрепа за 

реализацията си по ОП „Развитие на човешките ресурси”, приоритет „Достъп до 

заетост за търсещите работа, подкрепа за мобилността на работната сила”. Особено 

внимание следва да се отдели на развитието на младежки дейности и социално 

включване на младежи в риск. Трайното решаване на проблема за равноправното 

включване ще се търси в повишаване на квалификацията на работната ръка и 

повишаване на възможностите за включване в пазара на труда. 

Мярка 3.3.1: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 

Действия/проекти: 

- Интеграция на маргинализирани лица и групи (роми и др.); 
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- Повишаване на достъпа до публични услуги; 

- Насърчаване на социалната икономика и социалните предприятия; 

- Гарантиране на достъп до предучилищно и училищно образование; 

- Намаляване на преждевременно напускане на училище. 

 

Мярка 3.3.2: Модернизация на институциите на пазара на труда социалното 

включване и здравеопазването 

Действия/проекти: 

- Подкрепа за политиките в сферата на пазара на труда, социалното включване и 

здравеопазването; 

- Подобряване организацията и качеството на обслужването на гражданите и 

бизнеса; 

- Подобряване координацията между институциите, работещи в сферата на пазара 

на труда, социалните услуги и здравеопазването; 

- Подобряване управлението на човешките ресурси в административните 

структури; Предоставяне на специализирани обучения на служителите в 

институциите. 

Приоритет 4. Опазване на околната среда и развитие на екологична 

инфраструктура за устойчиво развитие и инвестиционна привлекателност 

Специфична цел 4.1. Достигане на нормите за качество на атмосферния 

въздух, намаляване и предотвратяване на рисковете за човешкото здраве 

Тази цел е хоризонтална и ще се постигне чрез обединени усилия във всички сфери с 

източници на замърсяване на въздуха - трафик, лоши пътни и тротоарни настилки, 

отопление на твърди горива и др. 
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Специфична цел 4.2. Подобряване на системата за управление на битови и 

промишлени отпадъци 

Новата ОП „Околна среда” няма да финансира повече изграждането на депа. Акцентът 

ще се постави върху оптимизацията на системите за управление на отпадъците, 

включващи финансиране на: 

Мярка 4.2.1 : Усъвършенстване на системата за управление на ТБО 

Премахването на нерегламентираните сметища, организиране на събирането, 

депонирането и третирането на отпадъците е мярка с важно общинско и надобщинско 

значение и има за заинтересовани страни гражданите и бизнес-средите. Необходими са 

повсеместни усилия за въвеждане на добри практики в разделното събиране, сортиране 

и преработка на ТБО. Основният източник на финансиране ще бъде ОП “Околна 

среда”, сектор “Отпадъци”. 

Действия/проекти: 

- Закриване и консервация на депо за твърди битови отпадъци – старо сметища – I 

етап;  

- Консервация на депо за твърди битови отпадъци – старо сметище – 

рекултивация, вертикална планировка, дендрология – II етап;  

- Закриване на клетка № 1 на РЦКОТБО гр. Омуртаг;  

- Изграждане на втора  клетка за ТБО в на РЦКОТБО гр. Омуртаг;  

- Минимизиране на биоразградимите отпадъци в общината с въвеждане на 

фамилно компостиране 

- Оптимизиране на системите за събиране и транспортиране на битови отпадъци, 

включително разделно събиране; 

- Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъците чрез обучение и 

информиране на населението. 
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Стратегическа цел 3: Укрепване на институционалната среда за по-

ефективни обществени услуги и капацитета за привличане на донорски 

фондове и частни инвестиции 

Един от ефективните инструменти за повишен капацитет е изграждането на 

междуобщински сътрудничества и партньорства за решаване на общи проблеми, както 

и за постигане на интегрирана социално-икономическа и културна общност в областта 

и района. Сътрудничеството и партньорството е необходимо и на по-високи равнища - 

в рамките на Североизточния район и извън тях - в национален и наднационален 

мащаб. Сътрудничеството и партньорството е гаранция за пренасяне на положителни 

практики и за постигане на общ просперитет на партньорите. 

Първият приоритет на Стратегическа цел 3 е ориентиран именно към подобряване на 

социалното, икономическото и културното сътрудничество, както и сближаване между 

съседните общини. 

Вторият приоритет е насочен към повишаването на институционалния капацитет и 

ефективността от действията на общинската администрация за развитие на уменията за 

управление на проекти и усвояване на средства от структурните фондове, както и за 

подобряване на предоставяните от тях услуги. 

 

Приоритет 5. Стимулиране на междуобщинско сътрудничество и 

партньорство 

Оперативна програма „Техническа помощ и административен капацитет” ще осигури 

основната подкрепа за реализирането на специфичните цели и мерки по този 

приоритет. 

Специфична цел 5.1. Активизиране на сътрудничества между община 

Омуртаг и останалите български общини за реализиране на съвместни 

инициативи 

Изграждането на местни партньорства е мощен инструмент за повишени възможности 

и оползотворяване на местния потенциал за развитие. Инфраструктури, туризъм, 

култура, екология – това са само част от възможните сфери за сътрудничество и 
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партньорства между община Омуртаг и останалите общини. Реализацията им зависи 

единствено от взаимната воля. 

 

Приоритет 6. Повишаване на административния капацитет и подобряване 

на публичните услуги 

Инвестициите в институционален капацитет и в ефикасността на публичните 

администрации и публичните услуги са необходими за осъществяването на предстоящи 

трудни реформи и постигането на по-добро управление. 

Специфична цел 6.1. Повишаване на капацитета на общинската 

администрация чрез обучение и развитие на уменията за управление на проекти 

Постигането на тази цел е решаващ фактор за изпълнение на общинския план. 

Подобряването на координацията за управление на средствата от Структурните 

фондове на ЕС на общинско ниво следва да е в дневния ред на партньорствата и 

сътрудничествата по предходния приоритет. Това може и следва да стане добър пример 

за ефективно използване и мултиплициране на собствени ресурси, дори в условия на 

дефицити. 

Мярка 6.1.1: Повишаване на управленския капацитет на общинската 

администрация 

Дейности/проекти: 

- Провеждане на обучения за компетентна и ефективна общинска администрация; 

- Актуализиране на електронната страница на Община  Омуртаг; 

- Механизми за контрол върху управлението и дейността на администрацията; 

- Подобряване на капацитета чрез използването на опит и добри практики; 

- Оптимално и ефективно използване на ресурсите чрез ПЧП; 

- Координация и партньорство при разработване и изпълнение на стратегии и 

планове; 

- Обучения за управление на проекти. 
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Мярка 6.1.2: Популяризиране и подкрепа за усвояване на средства от 

Европейските финансови инструменти 

Целевите групи на мярката са всички възможни бенефициенти на всички възможни 

финансови инструменти на ЕС за периода 2014-2020 г. липсата на опит и информация 

за начините на функциониране и достъпност на ОП са причина за неоптималното 

приложение на инструментите през изминалия планов период в общината. За решаване 

на проблема са нужни периодически презентации и форуми с широко участие.  

Дейности/проекти: 

- Обучение за оптимизиране на капацитета на община Омуртаг за усвояване на 

средствата от финансовите инструменти на ЕС;  

- Провеждане на рекламна кампания за възможностите и начините за 

кандидатстване за европейско финансиране от частния и неправителствен сектор 

в общината. 

Мярка 6.1.3: Създаване на общинска нормативна рамка в подкрепа на 

местното развитие 

Предвидени са проекти, свързани с разработването на система от преференции за 

развитие на бизнеса и включването им в нормативните документи на общината. Ще 

приключи и работата по устройствената основа на общинския център. Общината ще е в 

очакване да стане бенефициент по схема за финансиране на интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие по ПРСР. 

Дейности/проекти: 

- Изработване на ИПГВР на гр. Омуртаг, ако бъде финансиран по ПРСР; 

- Изработване на опорен план за нуждите на ОУПО; 

- Изработване на общ устройствен план на община Омуртаг; 

- Актуализация и допълване на общинската нормативна уредба с пакет от 

преференции за развитие на бизнеса; 

- Координация и партньорство при провеждане на политики. 
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Специфична цел 6.2. Подобряване на предоставяните публични услуги в община 

Омуртаг 

Мярка 6.2.1. Подобряване на административното обслужване на гражданите и 

бизнеса  

Без да са изчерпателни, основните мерки и дейности по реализиране на тази цел са: 

- Подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса; 

- Изграждане на капацитет в структурите, изпълняващи политики в областта на 

заетостта, образованието и социалната сфера; 

- Изграждане на капацитет в структурите за осъществяването на реформи на 

местно равнище. 

 

Специфична цел 6.3. Прилагане на инициативата „Лидер” – стратегия за 

местно развитие 

Мярка 6.3.1. Укрепване на МИГ  

Може да се очаква, че добрите практики от настоящия планов период ще мотивират 

прехвърлянето на модела за местно планиране и развитие „Лидер” и за следващия.  

Основните мерки са: 

- Укрепване на МИГ – Омуртаг и Антоново и разширяване на дейността им; 

- Методическа и експертна помощ за създаване на стратегии за местно развитие (в 

локализациите с инициирани МИГ); 

- Техническа помощ за установяване и функциониране на МИГ. 

 

10. Индикативна финансова таблица  

Индикативната финансова таблица пресъздава общата финансова рамка за реализация 

на общинския план за развитие. Ориентировъчният размер на необходимите финансови 

ресурси е разпределен между отделните приоритетни области и включените финансови 



 113 

източници. Индикативната финансова таблица се разгръща в конкретни 

ориентировъчни стойности на включените в плана проекти. 

Ресурсите за реализация на плана включват само планираните средства за реализация 

на ключовите за развитието на общината мерки и проекти, които разширяват 

възможностите за инвестиции и мобилизират допълнителните ресурси в публичния и 

частния сектор. В този смисъл индикативната финансова таблица не включва в 

прогнозен план пълния обем на финансовите ресурси (собствени и привлечени)  за 

инвестиции, текущи разходи, средства, получени като безвъзмездни помощи, субсидии 

или друг вид публични и частни средства и разходи, които ще бъдат реализирани на 

територията на общината и ще допринесат за развитието й през периода до 2020 г.   

Табл. 26: Индикативна финансова таблица на общинския план за развитие – хил. лв. 
Период 2014 - 2020 Местно публично 

финансиране Външно публично финансиране Частно 
финансиране 

Общо 
Приоритети Общински 

бюджет 

Местни 
публични 
фондове 

Общ 
дял 
(%) 

Централен 
бюджет 

Общ 
дял 
(%) 

Фондове 
на ЕС 

Общ 
дял 
(%) 

Други 
източници 

Общ 
дял 
(%) 

Фондове, 
фирми 

Общ 
дял 
(%) 

Приоритет 1. 
Динамично развитие 
на икономиката чрез 
иновации, 
технологично 
обновяване и 
повишена 
конкурентоспособност. 

2 529,80   4,6 5 212,50 9,5 34 042,20 62,3     12 888,60 23,6 54 673,00 

Приоритет 2. Развитие 
и модернизация на 
техническата 
инфраструктура, 
създаваща условия за 
растеж и повишена 
ефективност на 
общинската 
икономика. 

9 746,30   4,0 22635,50 9,4 206 820,90 85,9     1 682,00 0,7 240 884,70 

Приоритет 3: 
Намаляване на 
бедността и 
подобряване на 
системата на 
публичните услуги. 

453,9   1,3 7878,80 22,8 26 160,30 75,8     0 0 34493,00 

Приоритет 4. Опазване 
на околната среда и 
развитие на 
екологична 
инфраструктура за 
устойчиво развитие и 
инвестиционна 
привлекателност. 

207,8   5 415,5 10 3 131,80 85     0 0 4155,00 

Приоритет 5. 
Стимулиране на 
междуобщинско 
сътрудничество и 
партньорство. 

10   2 40 8 450 90     0 0 500 

Приоритет 6. 
Повишаване на 
административния 
капацитет и 
подобряване на 
публичните услуги. 

212,9   8,1 99,7 3,8 2 317,50 87,8     10 0,4 2 640,00 

ОБЩО: 13160,60   3,9 36282,30 10,8 273322,60 81,0     14580,60 1,5 337 345,70 
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11. Индикатори за наблюдението и оценката на плана 

За отчитане на напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие 

на общината е дефинирана система от индикатори по физически и финансови 

характеристики. Индикаторите са основно два вида: индикатори за резултат и 

индикатори за въздействие. 

Индикаторите за резултат се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на 

определените приоритети и мерки за развитие на общината.  

Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на специфичните и 

стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на 

избраната стратегия и политика за устойчиво интегрирано местно развитие за 

съответния период.  

Те са разделени в две основни категории:  

11.1. Общи количествени индикатори.  

Тези индикатори са посочени в НСРР на Република България за периода 2012-2022 г. за 

всеки от районите от ниво 2 с изходни и целеви стойности. Те са базирани на 

показателите в Националната програма за реформи и  ще отразяват постигането на 

целите на Стратегия “Европа 2020”. На тях ще стъпва системата за наблюдение и 

оценка в областта на регионалната политика и развитието на регионите в ЕС през 

следващия планов и програмен период.  

 Макроикономически пакет: 

 БВП на глава от населението; 

 Безработица. 

 Принос към стратегия „Европа 2020” – целеви стойности за България и по 

райони от ниво 2: 

 Ниво на заетост сред населението на възраст от 20 – 64 г.; 

 Инвестиции в научноизследователска и развойна дейност (НИРД) в % от 

БВП;  

 Дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление; 

 Повишаване на енергийната ефективност; 
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 Намаляване на енергийната интензивност на БВП (специфичен национален 

ангажимент); 

 Намален дял на преждевременно напусналите училище; 

 Нарастване на дела на висшистите във възрастовата група от 30 – 34 г.; 

 Намаляване на броя на хората под прага на бедността. 

 Глобални екологични индикатори: 

 Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, 

селища, промишлени обекти); 

 Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии; 

 Емисии на парникови газове на човек през 2007 г. (приравнени към CO2 

еквивалент). 

 

11.2. Специфични количествени индикатори  

С подбрани специфични количествени индикатори за наблюдение ще се отчита 

постигнатия напредък по изпълнението на специфичните цели и приоритетите за 

развитие на Община Омуртаг.  

Табл. 27: Специфични количествени индикатори 

СПЕЦИФИЧНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ ИНДИКАТОРИ Изходна 
стойност7 Целева стойност 2020 г. 

Приоритет 1. Динамично развитие на икономиката чрез иновации, технологично обновяване и 
повишена конкурентоспособност 
1. Увеличение на разходи за придобиване на ДМА за 
професионални  дейности и научни изследвания в % /Базова 
година 2009 - 61 хил.лв./ 

- 10% 

2. Брой на нови стартиращи иновативни центрове в МСП - 2 
3. Увеличаване на нетните приходи от продажби в % /Базова 
година 2011г. – 118 673 лв./ - 30% 

4. Увеличаване на броя на реализираните нощувки. /Базова 
година 2012 г. с 862 броя/ - 40% 

5. Брой туристически атракции създадени/подобрени (бр.) 0 3 
6. Създадени и популяризирани туристически дестинации на 
база културно-историческо наследство (бр.) - 1 

7. Брой реализирани проекти за предприемана на нови дейности 
в сферата на земеделието и отглеждане на горски продукти. - 8 

                                                

7 Годината на изходната стойност е указана в колона 1, и тя е различна , в зависимост от актуалността на 
изходните данни 
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8. Брой реализирани проекти за възстановяването на 
съществуващи, и направата на нови напоителни съоръжения и 
системи 

- 2 

9.Увеличаване площта на обработваемите земеделски земи в % 
/Базова година 2011 г./ 67,10% 85% 

10. Изграждане на земеделско тържище и борса -  
Приоритет 2. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура, създаваща условия за растеж и 
повишена ефективност на общинската икономика 
1. Рехабилитирана/реконструирана пътна мрежа с регионално и 
местно значение в км 0 50 

2. Население с подобрен транспортен достъп (%) - 25% 
3. Разширена и реконструирана ВиК мрежа (км) - 50 
4. Брой изградени системи за ранно предупреждение за 
възникващи опасности от наводнения, пожари, активиране на 
свлачищни райони (бр.) 

- 1 

5. Създадени/обновени градски зелени площи /% от зелените 
площи/ - 20% 

Приоритет 3: Намаляване на бедността и подобряване на системата на публичните услуги 
1. Брой нови/рехабилитирани здравни, образователни заведения 
и социални заведения (бр.) 0 10 

2. Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на 
културата, читалища и др.(бр.) 0 6 

3. Брой изградени и реконструирани обекти и инфраструктура 
за професионален спорт и спорт в свободното време (бр.) - 2 

4. Население, облагодетелствано от подобрена социална, 
образователна и здравна инфраструктура в % от общото 
население 

0 30% 

5. Брой лица, включени в образование и обучение за 
придобиване на компетентности в съответствие с пазара на 
труда /в  % от населението в трудовоактивна възраст/ 

- 10% 

6. Брой курсове за професионална квалификация и 
преквалификация на безработни - 20 

7. Брой нови фирми, започнали своята дейност 0 40 
Приоритет 4. Опазване на околната среда и развитие на екологична инфраструктура за устойчиво 
развитие и инвестиционна привлекателност 
1. Население, обслужено от действаща система за разделно 
събиране, транспортиране, сортиране и преработка на битови 
отпадъци 

- 95% 

2. Население, обслужено от изградена пречиствателна станция 
за отпадни води (ПСОВ) във Омуртаг  - 50% 

Приоритет 5. Стимулиране на междуобщинско сътрудничество и партньорство 
1. Брой проекти за разширяване на сътрудничеството  и 
насърчаване на икономическия, социалния и културния обмен 
между oбщина Омуртаг и останалите български общини и за 
реализиране на съвместни инициативи  

- 3 

Приоритет 6. Повишаване на административния капацитет и подобряване на публичните услуги 
1. Брой проекти, насърчаващи правно-нормативното и 
административното сътрудничество и сътрудничеството между 
гражданите и институциите 

0 2 

2. Брой на сключените договори за участие в програми и 
проекти по Структурните фондове (бр.) - 15 

3. Брой новосъздадени ПЧП - 3 
Източници: НСИ,ТСБ-Търговище,  МОСВ, ИСУН, МК, МФВС, МЗ, ДФЗ, МТСП, АПИ, МОНМ, областна 

администрация, община Омуртаг и експертни проучвания 
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Избраните индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението са съпоставими с 

текущите макроикономически и секторни процеси и с основните индикатори, 

използвани в системите за наблюдение по оперативните програми, а също така 

отразяват и спецификата на общината. Те отговарят на изискванията на 

“Методическите указания за разработване на Национална стратегия за регионално 

развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие на 

районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020) и 

Общински планове за развитие (2014-2020) и са: 

 Конкретни – ясни са за разбиране и лесни за събиране и обобщаване на 

специфична информация;  

 Измерими - за тях съществуват методи и инструменти за измерване на 

стойностите им, налични са и  в случай на нужда може да бъде агрегирана 

достатъчно информация и количествени данни; 

 Достъпни - има информационно осигуряване от надеждни източници с 

необходимата периодичност и качество и са достъпни на приемлива цена; 

 Адекватни - обосновани са, и подходящи по отношение на целите и 

приоритетите за развитие; 

 Обвързани са с времето - на базата на периодична информация, позволяваща 

сравнения между базови, междинни и целеви стойности в процеса на 

наблюдение на напредъка и постигането на целите. 

 

12. Необходими действия по наблюдението, и оценката на плана 

Наблюдението и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие цели 

осигуряване на ефективно му изпълнение, с оглед постигане на целите за интегрирано 

устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на 

планираните дейности и проекти.   

Обект на наблюдението са напредъкът, промените и последиците от предприеманите 

програмни действия. Орган за наблюдение на ОПР е общинският съвет.  

В процеса на наблюдение на изпълнението на ОПР, общинският съвет осигурява 

участието на заинтересуваните органи, организации, физически и юридически лица при 
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спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на 

общинския план за развитие. 

Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на 

общинския план за развитие се осигурява от бюджета на общината. 

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на общинския план 

за развитие, като за резултатите от наблюдението на изпълнението на общинския план 

за развитие се разработва годишен доклад, който се обсъжда и одобрява от общинския 

съвет по предложение на кмета на общината. Годишният доклад служи за осигуряване 

на данни за изготвяне на междинната и последващата оценка на ОПР, и съдържа 

информация за:  

 общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност 

промените в социално-икономическите условия в общината; 

 постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския 

план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение; 

 действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в 

т. ч.: 

- мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и 

анализ на данни; 

- преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския 

план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване 

на тези проблеми; 

- мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнение на общинския план за развитие; 

- мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за 

развитие със секторните политики, планове и програми на територията на 

общината; 

- мерките за прилагане принципа на партньорство; 

- резултатите от извършени оценки към края на съответната година; 

- заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 
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За реализацията на ОПР се извършват междинна, последваща, а при необходимост и 

други тематични оценки. 

Целта на оценките на ОПР е количествено измерване на резултатите, ефекта и 

въздействието от реализацията на плана. Чрез тях се прави систематичен преглед на 

конкретните управленски дейности за осигуряване на информация за пълния спектър от 

краткосрочни и дългосрочни въздействия върху бенефициентите и потребителите. 

Междинната оценка се изготвя не по-късно от 4 години от началото на периода на 

нейното действие, и включва: 

 оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

 оценка на степента на постигане на съответните цели; 

 оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

 изводи и препоръки за актуализация на съответния документ. 

Последващата оценка включва се извършва не по-късно от една година след изтичането 

на периода на действие на ОПР и 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. 

Наблюдението и оценката на общинския план за развитие включват следната 

последователност от действия: 

 Избор на критерии и показатели за наблюдение и оценка на плана /т.14/; 

 Наблюдение на изпълнението; 

 Съпоставка на постигнатото с целево състояние; 

 Предлагане и предприемане на коригиращи действия. 
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Използваните методи са: проучване на документация, наблюдения на място, 

социологически проучвания (анкети, интервюта, фокус групи със заинтересовани 

страни), набиране и систематизиране на статистическа информация и пр. 

Подходящата периодичност за събиране на информация, анализ и оценка на 

изпълнението е на годишна основа. 

През 2014 г. е предвидено първоначално създаване на комуникационни канали и 

въвеждане на методи за събиране на информация от страна на общинската 

администрация. Основните методи са организиране на информационна система, 

съдържаща данни за всички проекти от съдържанието на ОПР, активен диалог със 

заинтересованите страни и отбелязване на техните наблюдения върху общинското 

развитие. Този механизъм следва да се доразвие през следващите години с 

изработването на годишните доклади, междинна, последваща оценка и евентуално 

актуализацията на документа 

През 2015, 2016, 2017, 2018,2019 и 2020 г. следва да се проведе от последователност на 

междинен доклад, чрез приложението на системата от индикатори и използване на 

събраната информация от страна от специализираните дирекции и отдели в общината. 

След изготвянето на доклада следва да се организира публично представяне и 

обсъждане на доклада – задължение на общинската администрация. Приложимите 

методи за дейността са публикуване на интернет страницата на общината, използване 

на местните медии и препращането на документа на ключовите партньори по 

реализацията на ОПР. Междинната оценка да се извърши от външен експертен екип 

през първата половина на 2017 г. Избраният екип, в състав според разпоредбите на 

ППЗРР, задължително използва разработената система от индикатори при постоянен 

контакт със общинската администрация. След одобрението на оценката от ОС, 

материалите й се публикуват на интернет страницата на общината.  

Аналогична е и процедурата за последващата оценка на плана, предвидена за 2021 г. и 

финален момент от наблюдението и оценката на общинския план. Последващата 

оценка дава препоръки за разработване на ОПР за програмния период след 2021 г.  

В случай на положително становище от междинната оценка, относно потребността от 

актуализация на ОПР, се изработва актуализиран документ на ОПР за периода 2018-

2020 г. Актуализираният документ следва редът за подготовка на ОПР, включително 

техническото изпълнение на задачата и необходимите процедури по неговото 
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приемане. Документът е логично продължение на изводите и решенията на 

проблемите, описани от доклада на междината оценка.  Структурата и стратегията на 

актуализацията трябва да се основават и надграждат изпълнявания до 2018 г. на ОПР.  

 

13. Действия за прилагане на принципа на партньорство и 

осигуряване на информация и публичност 

При разработването на общинския план за развитие, както и в процеса на неговото 

изпълнение трябва да бъдат осигурени предпоставки за прилагане на принципа за 

партньорство, публичност и прозрачност на всички етапи при провеждане на 

политиката за регионално развитие. 

Формите за осигуряване на публична информация относно цялостния процес на 

изготвяне, съгласуване, приемане, изпълнение, наблюдение, оценка и актуализиране на 

общинския план за развитие, както и информация за потенциалните ползи, резултатите 

и въздействието от прилагането на общинския план за развитие, биха могли да бъдат: 

- Разпространяване на информация с помощта на медиите – местни вестници, 

телевизионни и радио канали и новинарски сайтове; 

- Интернет-страницата на Община Омуртаг; 

- Провеждане на обществени обсъждания на различни етапи от разработването на 

плана. 

Изпълняващият се проект по ОП АК „Компетентна и ефективна Общинска 

администрация Омуртаг” увеличава предпоставките за информираност, активен диалог, 

партниране и координация в изпълнението на ОПР. 

Проектът цели повишаване на капацитета на служителите на администрацията на 

Община Омуртаг, чрез подобряване на квалификацията на служителите й при 

изпълнение на служебните им задължения. Изграждане на екип и работа в екип. 

Усвояване на техники за компетентно поведение в деловата среда. 

Създаденият регионален информационен център към Областна администрация 

Търговище ще даде лесен достъп до информацията за европрограмите  и еврофондовете 

за България. Той е реализиран по Оперативна програма “Техническа помощ” по 

процедура “Изграждане и функциониране на областни информационни центрове”. Чрез 
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него заинтересовани лица и производители ще могат да получават директно отговори 

на своите въпроси свързани с проекти и видове субсидии.  

 

Изпълнение на отговорностите и необходимото институционално взаимодействие 

Кметът на общината и общинският съвет са основните участници и партньори в 

процеса на формиране и прилагане на регионалната политика на местно ниво. Техните 

функции в управлението, наблюдението, оценката и контрола на регионалното 

развитие са определени със Закона за регионално развитие. Те са включени в процеса 

на определяне на регионалната политика, като са задължени да разработват 

стратегически планови документи за съответното ниво.  

Кмет на Община Омуртаг 

- Организира изработването на общинския план за развитие, на концепцията за 

пространствено развитие на общината и ги внася за обсъждане и приемане от 

общинския съвет; 

- Ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на общинския 

план за развитие; 

- Организира изграждането, поддържането и оперирането на единната 

информационна система за управление на регионалното развитие на територията 

на съответната община; 

- Представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския 

план за развитие за одобряване от общинския съвет; 

- Осигурява публичност и прозрачност на общинския план за развитие, както и на 

действията по реализацията му. 

Общински съвет на Община Омуртаг 

- Обсъжда и приема общинския план за развитие по предложение на кмета на 

общината; 

- Одобрява годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския 

план за развитие по предложение на кмета на общината. 
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Изпълнението на общинския план за развитие в оперативен план ще се подпомага и 

координира основно от Дирекция „Проекти, инвестиции, строителство и обществени 

поръчки” в Община Омуртаг. 

Контрол по изпълнението на ОПР ще бъде осъществяван от Общинския съвет и кмета, 

който отговаря пряко за изпълнението на плана. 

Участието на социално-икономическите партньори в политиката на регионалното 

развитие в рамките на ОПР ще бъде широко застъпено. В процеса на работа по плана те 

обогатяват местните органи с нови идеи на база на техния практически опит и 

подпомагат утвърждаването на решения с по-голям обществен консенсус, участват в 

реализирането на партньорства на местно и регионално ниво, допринасят със собствени 

средства за реализиране на дейности по целите и приоритетите на плана. 

Бизнесът в региона е представен основно от по-големите фирми, бизнес-асоциациите, 

работодателските организации и други. Решаващото значение за перспективите за 

регионално развитие на общината е свързано със значителните му възможности за 

подпомагане на информационни, образователни, квалификационни, посреднически и 

др. компоненти на действията по реализацията на ОПР. Бизнесът е генератор на нови 

идеи и е мотивиран за влагане на средства в съвместни публично-частни инициативи. 

Синдикалните организации са основен партньор на властите на областно и местно 

ниво в процеса на формиране и прилагане на регионалната политика.  

Неправителствените организации имат функцията на полезен коректив по 

отношение подготовката на ОПР и на реален участник в неговото изпълнение. Те имат 

широки възможности за подпомагане на информационни, образователни и 

квалификационни, маркетингови и други компоненти на действията по реализация на 

ОПР. Голяма част от тях пряко ще участват в реализацията на проекти и действия за 

регионално развитие, финансирани от европейски и национални фондове. Фактор за 

успешното им включване в реализацията на ОПР е усъвършенстване на механизмите и 

процедурите за партньорство. 

Мерки за сътрудничество и активно участие на партньорите и гражданите в хода 

на изпълнение на плана: 

- Споразумения за съвместна работа за изпълнение на общи дейности; 

- Обществени съвети с постоянно действие; 
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- Обществени форуми; 

- Конференции; 

- Отворени работни групи с участие на всички заинтересовани страни; 

- Фокус групи с участие на експерти в различни професионални сфери; 

- Провеждане на ежегодни срещи и обменни посещения между съседни общини за 

обмен на информация. 

Като цяло прилагането на принципа на партньорство и прозрачност подобрява 

качеството на общинския план за развитие и ефективността на неговото изпълнение. 

Освен това въвеждането и спазването на този принцип създава обективни предпоставки 

и условия за привличане и ефективно усвояване на повече европейски средства за 

развитие на общината. 

 

14. Програма за реализация на общинския план  

Същност и цели на програмата 

Общинския план за развитие представлява стратегически документ относно политиката 

за постигане на устойчиво интегрирано развитие на община Омуртаг, докато 

програмата за неговата реализация има оперативен характер и конкретизира начина, 

практическите мерки, инвестиционните дейности и проектите за постигане  целите на 

развитието.  

Програмата за реализация е заключителен елемент от структурата на ОПР Омуртаг 

2014-2020 г. и водещата предпоставка за реализация на плана и неговите цели. В 

единство с останалите инструменти, програмата определя начините за разпределение 

на наличните и потенциалните общински времеви, финансови и организационни 

ресурси. Същността на програмата за реализация е обобщаването на подходящи 

проекти, продължаващи и конкретизиращи логиката на формулираните мерки от 

обхвата на приоритетните области. Основната цел на програмата е да бъде осигурена 

оперативната основа за изпълнение на плана. Изясняването на смисловите връзки 

между отделните мерки и следващите ги проекти, определянето на ориентировъчна 

финансова стойност на проектите, идентифицирането на отговорна структура и 
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пълноценни партньори, успоредно с управлението на проектите във времето, са 

аспектите на основната цел. 

Дефинирането и включването в състава на ОПР проекти принадлежат към определена 

мярка от приоритетните области на стратегическата част. Въпреки комплексния 

характер на редица проекти и техния принос към повече от една приоритетна област 

посочена е преобладаващата им принадлежност към една от шестте приоритетни 

области. Ориентирането на проектите към един приоритет се определя от търсенето на 

рационална подредба на проектите и оптимално управление и разпределение на 

финансовите ресурси.  

Откроени са и обектите, включени в схемата “В подкрепа на следващия програмен 

период”, част от заключителния етап на Оперативна програма регионално развитие 

през периода  2007-2013 г.  

Програмата за реализация на общинския план за развитие има многогодишен 

характер (7 годишен период на действие) и може да бъде актуализирана 

периодично в зависимост от условията и прогнозите за реализацията на 

общинския план за развитие с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при 

изпълнението на плана и постигане целите и приоритетите на развитие.  

Списък с проекти за реализация през периода 2014-2020 г. – даден е като 

приложение в таблица. 

 

15. Предварителна оценка на плана 

Стратегическата рамка  на Общинския план за развитие на Община Омуртаг 2014-2020 

г. е съобразена с изискванията на националното законодателство за регионално 

развитие и се основава на следните принципи и аргументи: 

- Стратегическата рамка отчита резултатите от извършения социално-

икономически анализ и SWOT-анализ и генерираните изводи за тенденциите в 

развитието, текущото състояние и бъдещия потенциал за развитие на община 

Омуртаг; 

- Стратегическата рамка за развитие на община Омуртаг отчита и целите на 

европейската кохезионна политика и приоритетите за развитие на регионите на 

ЕС, определени със Стратегията „Европа 2020”, Териториалния дневен ред на 
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ЕС 2020 и с други общоевропейски документи на политиката на сближаване. 

Стратегическата рамка е обвързана с националните цели и приоритети на 

основополагащите стратегически документи за развитие на страната през новия 

програмен период и осъществява преноса на тези цели към конкретната 

територия на СИР, област Търговище и нейните проблеми -Национална 

програма за развитие „България 2020”, Национална програма за реформи 2011-

2015 г., Национална стратегия за регионално развитие на Република България 

2012-2022 г., Националната концепция за пространствено развитие за периода 

2013 -2025 г., както и различни секторни стратегии и политики; 

- Стратегическата рамка на общинския план  за развитие отразява основните 

насоки и акценти на трите основни фонда на ЕС – ЕСФ, ЕФРР, КФ, за периода 

2014-2020 г., които се запазват почти непроменени в сравнение с настоящия 

програмен период; 

- Отчита новите акценти формулирани от МРРБ; 

- Отразява стратегическата рамка на новия Регионален план за развитие на СИР  

2014-2020 г., както и на новата Областната стратегия за развитие на област 

Търговище 2014-2020 г.; 

- Отчита вижданията за местната общинска власт, на специалисти, обществени 

организации и НПО  относно приоритетите пред развитието на общината; 

- Планът е съобразен и със Стратегия „Европа 2020”  която е основополагащият, 

рамков документ за актуалните цели на европейската кохезионна политика по 

отношение на заетостта, иновациите, глобалните заплахи от климатични 

промени и енергийна зависимост, образованието и бедността.  

Стратегическата част на общинския план е съобразена с Регионалният план за 

развитие на Североизточен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г. който е документ 

за стратегическо планиране, като отчита специфичните характеристики и потенциала 

на района, определя средносрочни цели и приоритети за устойчиво и интегрирано 

регионално и местно развитие в съответствие с предвижданията на Националната 

стратегия за регионално развитие и другите структуроопределящи политики. 

Регионалният план за развитие определя необходимостта от реализация на дейности в 

различни сектори, създаване на по-добри условия за балансирано и устойчиво 
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социално-икономическо и териториално развитие и преодоляване на съществуващите 

междурегионални и вътрешнорегионални диспропорции.   

Изведените от регионалния план за развитие на СИР стратегически цели  са следните:  

Стратегическа цел 1: “Повишаване конкурентоспособността на района чрез 

активизиране на специфичния му потенциал, съчетано с опазване на околната среда”;  

Стратегическа цел 2: “Повишаване на социалния капитал на района чрез подобряване 

стандарта на живот и качеството на жизнената среда”; 

Стратегическа цел 3: Балансирано териториално развитие и сътрудничество чрез 

подобряване на свързаността и функционалната интегрираност на системата от 

урбанизирани центрове”. 

Стратегическата част е на плана е съобразена и с Областната стратегия за 

развитие на област Търговище  от ниво 3 за периода 2014-2020 г. който е документ за 

стратегическо планиране, като отчита специфичните характеристики и потенциала на 

областта, определя средносрочни цели и приоритети за устойчиво и интегрирано 

областно и местно развитие. Общинския план набляга на първите три цели.    

Изведените от Областната стратегия за развитие  стратегически цели  са следните:  

 Цел 1: Постигане на интелигентен икономически растеж чрез развитие на собствения 

потенциал и акцентиране върху иновации и икономика на знанието, съчетано с 

ефективно опазване на околната среда; 

 Цел 2: Повишаване на жизнения стандарт и намаляване на социалните неравенства;  

Цел  3: Устойчиво и интегрирано териториално развитие; 

Цел 4: Намаляване на междуобщинските неравенства чрез партньорства  и повишен 

институционален капацитет. 

Общинският план отговаря на изискванията на Националната стратегия по околна 

среда и Националната програма за въздействие по околна среда и здраве  (2008-2013 г.), 

както и на екологичните изисквания за разработване на планови програми на община. 

Като цяло екологичните условия в Община Омуртаг са в много добро състояние. 

Основен проблем за общината е осигуряването на достатъчни количества качествени 

питейни води. Този проблем е разгледан в Общинския план за развитие на общината 

(2014-2020 г). и са предложени конкретни действия и мерки (проекти).  


