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ИЗВЪРШЕНИ РЕМОНТИ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ

ОБЩИНА ОМУРТАГ

II. РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИ 2009 Г.
1. ПРОЕКТ: “Подобряване на материалната база на образователната инфраструктура 
в Община Омуртаг за интегрирано и устойчиво местно развитие”
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: “Ремонт и реконструкция на Гимназия “Симеон Велчев”, гр. Омуртаг” и “Ремонт и реконс-
трукция на Детска ясла № 1, гр. Омуртаг”.
ДОНОР: Оперативна програма “Регионално развитие” Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество” 
Oперация 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   
BG161РО001/4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, 
допринасяща за устойчиво местно развитие”
СТОЙНОСТ: 998134.97 лева
ДОГОВОР: BG161РО001/4.1-01/2007/019 подписан на 01.08.2008 Г.

I. ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2009 Г.: 
1. ПРОЕКТ: Инфраструктурни мерки за стабилизиране и укрепване на свлачища на 
общински път TGV2054 / III – 4802, п. к. Горско село – Илийно / - Птичево при км. 
6+200 и км. 6+900
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: Извършване инфраструктурни мерки за стабилизиране и укрепване на 2 броя свлачища 
на общински път TGV2054 / III – 4802, п. к. Горско село – Илийно / - Птичево при км. 6+200 и км. 6+900
ДОНОР: Министерство на регионалното развитие и благоустройството- Управляващ орган на оперативна про-
грама “Регионално развитие” 2007-2013
СТОЙНОСТ: 498956.20 лева
РЕЗУЛТАТ: Договор №  BG161 PO 001/4.1-02/2008/011 - Одобрена стойност: 316 596.24 лева
2. ПРОЕКТ “Изграждане на канализация и ПСОВ в с. Зелена Морава, община Омур-
таг”
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: Да се изгради първия етап на обекта, а именно изграждане на Канализация на с.Зелена 
морава, община Омуртаг, главни канализационни клонове.
ДОНОР:  Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към МОСВ
СТОЙНОСТ: 2957697,73 лв.
РЕЗУЛТАТ: Одобрение с Писмо с Изх. № ПСОВ-900186/30.05.2009 г. и наш Вх. № 91-00-438/05.06.2009 г. за 
Безвъзмездна помощ в размер до 1 млн. лв. 
Прекратено изпълнение с решение на ПУДООС.
3. Проект “Красива България”
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
• По Мярка   - 01 Подобряване на градската среда: 
- “Изграждане на детска площадка в УПИ II - КЖС, кв. 113 по плана на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг”
- “Изграждане на детска площадка в УПИ Х, кв. 85 по плана на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг” 
• По Мярка 02 Подобряване на социалната инфраструктура
- “Текущ ремонт на помещенията на “Домашен социален патронаж
ДОНОР:  Министерство на труда и социалната политика
СТОЙНОСТ: 197 919 лева, от които 52 % са съфинансиране от кандидата.
РЕЗУЛТАТ:  неодобрен
4. ПРОЕКТ: Разкриване на обществена трапезария
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: Дейности по предоставяне на социална услуга “Обществена трапезария” на 30 човека
ДОНОР:  Министерство на труда и социалната политика
СТОЙНОСТ: 5229 лева
РЕЗУЛТАТ: сключен Договор № 52/11.11.2009г.
5. ПРОЕКТ по НП “От Социални помощи към осигуряване на заетост” 2010
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: КБД /комунално-битови дейности/ - 8 човека за 3 м-ца; ДТХ /Дейности с траен характер/ 
- 61 чов. за 3 месеца;  поддръжка - 6 чов. за 6 м-ца; социални дейности - 1 чов. за 6 м-ца Осигуряване на заетост 
и социална интеграция на безработни лица, обект на месечно социално подпомагане на територията на община 
Омуртаг. ПАРТНЬОР: “Общински имоти” ЕООД
ДОНОР:  Министерство на труда и социалната политика
СТОЙНОСТ: 101984,02 лева от които 57461,73 лв. са от програмата
РЕЗУЛТАТ: Одобрен, изпълнява се.

ГИМНАЗИЯ “СИМЕОН ВЕЛЧЕВ”

ПРЕДИ СЕГА

ПРЕДИ

2. ПРОЕКТ “Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобрява-
не и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Омуртаг, обл. 
Търговище”
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: “Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води в гр. Омуртаг, обл. Търговище”
ДОНОР: Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Референтен номер: BG161PO005/08/1.3
0/01/01, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени 
места с над 2 000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, Проце-
дура: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.”
СТОЙНОСТ: 959 520.00 лева
ДОГОВОР: № 58-131-СО85/29.12.2008 г.
3. ПРОЕКТ: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за подобря-
ване на инфраструктурата за третиране на отпадъците в общините Омуртаг, Върбица 
и Котел”.
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата по 
отпадъците в общините Омуртаг, Върбица и Котел”.
ДОНОР: Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Референтен номер: BG161PO005/08/2.
30/01/03, приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, Процедура: 
„Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна 
среда 2007-2013 г.”
СТОЙНОСТ: 719 520.00 лева
ДОГОВОР: № 58231-СОО9/29.12.2008 г.
4. ПРОЕКТ: по Национална програма “От социални помощи към осигуряване на зае-
тост” 2009
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: Осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, обект на месечно 
социално подпомагане на територията на община Омуртаг. ПАРТНЬОРИ:  “Държавно лесничейство – Омуртаг” гр. 
Омуртаг, “Общински имоти” ЕООД. 
* Дирекция ППЕФИ извършва необходимите актуализации по проекта.
ДОНОР: Министерство на Труда и Социалната Политика Национална програма “От социални помощи към осигу-
ряване на заетост” 2009
СТОЙНОСТ: 379 008,56 лева
5. ПРОЕКТИ - ДРУГИ
• Координация и изпълнение на дейностите предвидени за Община Омуртаг по проект А08-12-21-
С/02.02.2009 г. «За прозрачни и открити областни и общински администрации», финансиран от Оперативна 
програма “Административен капацитет” с бенефициент Областна администрация – Варна;
• Комуникация по проект “По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен (СЗ), Се-
верен централен (СЦ) и Североизточен (СИ) район за планиране” на Областна администрация Плевен, 
съфинансиран от Европейския социален фонд чрез ОП “Административен капацитет”, приоритетна ос III 
“Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното 
управление”, Приоритет 3.1. “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управ-
ление”, Бюджетна линия BG051PO002/08/3.1-02, регистрационен № А09-31-107/30.01.2009г.

Уважаеми жители на община Омуртаг,
изминалата 2009 г. беше белязана с настъпва-
нето и развитието  на Световната икономи-
ческа криза. Това неизбежно даде отражение и 
върху нашата работа. Общинското ръководс-
тво положи максимални усилия, за да осъщес-
тви дейностите, заложени в началото на ман-
дата. Това нямаше да е възможно без добрия 
синхрон и съвместна работа с   Общинския 
съвет,  Постоянните комисии, както и без 
труда на служителите на Общинска админис-
трация – Омуртаг.

С настоящия отчет бих искал да ви информирам за част от извър-
шените дейности и да обобщя като цяло дейността на служителите 
на администрацията.

Благодаря ви за оказаното доверие!
НЕЖДЕТ ШАБАН, кмет на община Омуртаг.

• Основен ремонт на ул. Радец-
ки гр. Омуртаг за 54 326.00 лв.

• Основен ремонт на ул. Камчия 
и ул. Хр. Ботев с. Петрино общ. 
Омуртаг за 18 340.00 лв.

• Основен ремонт на ул. Хан 
Омуртаг с. Падарино общ. 
Омуртаг за 18 340.00 лв.

• Основен ремонт на ул. Г. Димит-
ров с. Обител общ. Омуртаг за 
42 596.00 лв.

• Основен ремонт на ул.П. Хи-
лендарски с. Пр. Козма общ. 
Омуртаг за 99 511.00 лв.

• Основен ремонт на гр. паркинг 
в гр. Омуртаг за 23 278.00 лв.

• Основен ремонт на ул. Н. Й. 
Вапцаров с. Вр. кон общ. 
Омуртаг за 27 332.00 лв.

• Основен ремонт на ул. Здравец гр. Омуртаг за 35 660.00 лв.
• Основен ремонт на ул.Дунав с. Веренци общ.Омуртаг за 400 000.00 лв.
• Основен ремонт на ул.Палатица с. Камбурово общ. Омуртаг за 119 500.00 лв.
• Основен ремонт на ул. Волга гр. Омуртаг за 75 354.00 лв.
• Основен ремонт на детска градина “Снежанка” с. Обител за 140 000.00 лв.
• Основен ремонт на ОУ “Н. Й. Вапцаров” с. Вр. Кон - енергоефективно саниране за 72 141.00 лв.
• Основен ремонт на I НУ “Хр. Смирненски” гр. Омуртаг за 70 710.00 лв.
• Подобряване на материалната инфраструктура на материалната база на образователната инфраструк-

тура в Общ. Омуртаг за 800 266.00лв.
• Основен ремонт на ОУ ”Хр. Смирненски” с. Обител за 24 972.00 лв.
• Основен ремонт на ДМА ЦДГ за 48 000.00 лв.
• Основен ремонт на ОУ “Хр. Ботев” с. З. Морава общ. Омуртаг за 10 000.00 лв.
• Възстановяване на покривната конструкция на джамия с. Г. Хубавка общ. Омуртаг за 88 558.00 лв. 

Обектът е изпълнен със средства одобрени от Междуведомствената комисия за възстановяване и под-
помагане към МС.

• Основен ремонт (рехабилитация) на път с. Първан за 96 492.00 лв.

• Основен ремонт на пътища между с. Г. Хубавка и с. П. Хитово за 27 332.00 лв.

• Основен ремонт на TGV / III - 4802. Омуртаг – п.к. Птичево – Г. Село от км. 0+000 до км. 5+100 за 
145 959.00 лв.

• Основен ремонт на TGV2057/ TGV3056, Омуртаг – Г. Село / Змейно от км. 0+000 до км. 3+400 за 
104 514.00 лв.

• Основен ремонт на TGV1058/II-48,Омуртаг п.к. З. Морава /Веренци – Българаново – Могилец – TGV1073/ 
от км. 0+000 до км. 16+600 за 110 160.00 лв.

• Дневен център – грижа за пенсионера гр. Омуртаг за 108 005.00 лв.

• Основен ремонт на ритуална зала гробищен парк гр. Омуртаг за 28 500.00 лв.
• Ремонт на детски градини и училища за 107 674.00 лв.
• Основен ремонт на читалище с. П. Хитово за 6 549.00 лв.
• Водоснабдяване на с. Кестеняво общ.Омутраг за 2 280.00 лв.
• Водоснабдяване на с. Висок общ. Омуртаг за 42 830.00 лв.
• Водоснабдяване на с. Българаново общ. Омуртаг за 40 803.00 лв.
• Водоснабдяване на с. Могилец общ.Омуртаг за 32 160.00 лв.
• Водоснабдяване на с. Д. Козарево за 60 177.00 лв.
• Изграждане на водопровод II етап гр. Омуртаг за 900 000.00 лв.
• Допълнително водоснабдяване от яз. Ястребино за 600.00 лв.
• Проектиране на канализация с. З. Морава за 36 715.00 лв.
• Проектиране градски парк гр. Омуртаг за 14 040.00 лв.
• Проектиране водоснабдяване на с. Кестеняво общ.Омуртаг за 705.00 лв.
• Проект за детска градина “Снежанка” с. Обител общ. Омуртаг за 19 800.00 лв.
• Извършени са текущи ремонти на улици и улично осветление в общината на стойност 236 988,87 лв. 

Отчет на дейността на Общинска администрация Омуртаг за 2009 г.

ДЕТСКА ЯСЛА № 1

СЕГА

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА


