ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ
ПРЕЗ 2010 г.
Уважаеми съграждани,
Дами и господа общински съветници,
Уважаеми колеги,
Скъпи служители на Общинска администрация,
За пореден път, осъзнавайки личната си отговорност, се изправям пред Вас,
за да дам отчет за съвместната ни работа през 2010 г. Преди всичко бих искал да ви
благодаря за доверието и подкрепата, които срещам от ваша страна. Това ми вдъхва
надежда и сигурност, че заедно се движим в правилна посока към преодоляване на
трудностите и решаване на проблемите на нашето ежедневие.
Не смятам да се впускам в детайли, но ще се опитам да акцентирам както
върху свършеното, така и на трудностите, които срещахме при реализирането на
поетите ангажименти.
През 2010 година продължи негативното проявление на световната криза и в
нашата община. Приключи една много тежка и сложна бюджетна година, през която
трябваше да се справим с познати и нови предизвикателства. Опитахме се да
разработим и реализираме бюджет, който оптимално да отговаря на спецификата на
общината ни, ресурсите, с които разполагаме, както и потребностите, които всеки от
нас има.
Приоритетите, по които работихме бяха:
 Работа по проекти – този приоритет на Община Омуртаг има отражение
върху цялостната ни политика в областта на инфраструктурата,
намаляването на безработицата и социалните дейности;
 Инфраструктура – водоснабдяване, пътна инфраструктура, подобряване на
част от общинския сграден фонд и средата, в която живеем;
 Висока събираемост на местните приходи;
 Намаляване на безработицата в общината;
 Образование и социални дейности;
 максимална информираност на жителите на общината
Условия, при които работихме:
-

Намалени държавни трансфери /изравнителна субсидия/;
Намалени средства за капиталови разходи;
Силно редуцирани собствени приходи;
без преходни остатъци /без функция „Образование”/;
с необходимост от общинско съфинансиране на проекти по Оперативните
програми

ПО ПРИХОДИТЕ
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ 2008 - 2010 г. - ПРИХОДИ

№

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
ВИД ПРИХОДИ

1

2

I.НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
II.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ

1 Обща субсидия

2008

2009

2010

3

4

5

0
7467278

46924
7911649

40621
7423486

6779933

7470418

7042496

2 Целева суб.капит.разходи
3 Целеви трансфери от ЦБ
4 Възстановени трансфери за ЦБ
III.ТРАНСФЕРИ

263627
432559
-8841

158626
284694
-2089

16586
364404
0

637655

635420

321969

637655

635420

321969

IV.Вр.безлих.заеми м/у бюд.с/ки

0

-22813

-189532

Врем.безлх.заеми м/у бюдж. с/ки
Врем.безлх.заеми м/у бюдж. и изв.

0
0

0
-22813

-211077
21545

V.ФИНАНС. НА ДЕФИЦИТА
Врем.съхран. ср.на разпореж.

-262516
0

-567991
0

429089
2236

7 Остатък от предходен период
8 Остатък в края на периода

308277
-570793

570793
-1138784

1073837
-646984

Всичко държавни приходи:

7842417

8003189

8025633

2009

2010

5 Трансфери между бюджетни с/ки

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
вид приходи

№
1

2

3

4

480159
480159

484012

522760

484012

522760

II.НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

978775

1047964

946161

Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби,санкции, неустойки
Други неданъчни приходи
ДДС и др.данъци в/у продажбите
Прих. от прод.на общ.имущество
Приходи от концесии
Помощи дарения

315142
609390
2609
18480
-22574
50607
0
5121

340911
621252
768
6475
-57453
136011
0
0

310432
619687
3991
842
-48274
59483
0
0

I.ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

1 Имуществени данъци
2
3
4
5
6
7
8
9

2008

5

II.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ

2383329

2822188

1695631

10 Обща изравнителна субсидия
11 Целева суб.капит.разходи
12 Възстановени трансфери за ЦБ

992561
1390768
0

1267978
1554210
0

1286500
409131
0

III.ТРАНСФЕРИ
Трансфери между бюдж. с/ки
Трансфери между бюдж. и изв.б. с/ки

76514

246536

99811

5229
241307
0

0

13 Трансфери между бюджетни с/ки

-77000
153514
0

99811

IV.Вр.безлих.заеми м/у бюд.с/ки

-24372

-124196

260150

Врем.безлх.заеми м/у бюдж.и изв.
Врем.безлх.заеми от ПУДОС

0
-24372

-99825
-24371

284522
-24372

V.ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ
Заеми от други банки в страната

459299
0

702319
246086

165668
0

14 Придобиване дялове и акции
Задължения по финансов лизинг
15 Погасени дългосрочни заеми
16 Остатък от предходен период
17 Остатък в края на периода
Друго финансиране
Депозити и средства по сметки

0
3895
0
376404
-276
82895
376404

0
0
0
624637
-128482
-39922
496155

0
-19148
-8613
193429
0
0
0

4353704

5178823

3690181

Всичко местни приходи:

Политиката ни в областта на собствените приходи и отчасти компенсиране на
редуцирания бюджет /държавната субсидия/ през 2010 година, беше насочена към:
 запазване размера на местните данъци и такси;
 събиране на стари задължения от данъкоплатци;
 запазване размера на наемите от отдаване под наем на общинско имущество,
мери и пасища;
 увеличаване приходите от продажби по реда на Закона за общинската
собственост, Закона за приватизация и следприватизационен контрол и
провеждане на процедури от Общинския горски фонд. В резултат на работата
на отдел Общинска собственост, приватизация и концесии и отдел
Икономическа политика, постъпленията само от този вид дейност са, както
следва:
Наименование
2010
Приходи по реда на ЗОС
59 485
Приходи по реда на ЗПСК
128 740
Приходи от наеми – търговски обекти, лекарски кабинети,
42 602
общински жилища
Процедури по управление и стопанисване на ОбГФ
120 260
Наем – ниви
43 000
Наем – мери и пасища
21 890
Политика в областта на земеделието и животновъдството
Съгласно Закона за допитване до народа, пасищата и мерите,
представляващи публична общинска собственост, се предоставят ежегодно на
земеделски стопани и/или на техни сдружения от съответните населени места за
ползване при отглеждането на животни. За стопанската 2009 -2010 г. по този ред са
предоставени общо 27796,001 дка мери и пасища, с което са удовлетворени
нуждите на всички животновъди, заявили интерес за ползване на общински мери и
пасища. Необходимо е да се определят земеделски имоти, които са с начин на
трайно ползване – пасища, мери, които са в близост до населените места за
изграждане на животновъдни ферми по европейски стандарти.
След проведени търгове са отдадени 7071,066 дка ниви. Общината е
собственик на голям брой маломерни имоти /с площ до 10 дка/, разпокъсани в
различни землища, които не представляват интерес за наемане. ЗСПЗЗ дава
възможност за доброволно уедряване
/комасация/ на земеделските земи.
Комасацията се извършва по изрично съгласие на собствениците на земеделски
имоти в дадено землище или част от него. Предвидена е възможност за изработване
на планове за уедряване, които ще променят границите на земеделските имоти.
Освен това те ще включват и други мерки за устройство на територията, свързани с
напояване, инфраструктура и екология.
Наемателите на тези общински земи /мери, пасища, ниви/, получават ежегодно
държавна субсидия по схемата за единно плащане на площ на декар. Политиката на
общината е да се подпомогне населението при осигуряване на допълнителни
средства, с цел развитие на земеделието и животновъдството, и като краен резултат
да се постигне повишаване на жизнения стандарт в община Омуртаг.
Земеделската земя от Общинския поземлен фонд се отдава под наем или
аренда по ред, определен в Наредбата за управление и разпореждане със земите от
ОПФ и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Общинския съвет – Омуртаг и конкретни решения в тази връзка на
Общинския съвет – Омуртаг.

Стойността на наемното плащане е определена по Тарифа, приета с Решение
на Общинския съвет – Омуртаг. Тя се актуализира след промяна.
В настоящия момент Община Омуртаг има действащи 156 договори за наем,
от които 116 договори са за 7 071,000 дка ниви и 40 договори за 27 796,000 дка
пасища и мери. Годишният приход от наеми през 2009 – 2010 г. са 55 542,76 лв.
ПО РАЗХОДИТЕ
Дейност
&
Издръжка
10
Други възнаграждения и
02
плащания
Социални осигуровки
05
Заплати
01
Капиталови разходи
51-55

План
Отчет
%
4 131 112
3 711 614 89,85
772 657
707 407 91,56
1 131 303
4 993 465
1 178 630

1 019 079
4 735 829
1 166 489

90,08
94,84
98,97

През отчетния период по утвърдената строителна програма са извършени
капиталови разходи, с източник на финансиране извънбюджетни сметки в
размер на 93 085 лв., в т. ч.
1. Специален фонд за инвестиции
- 89 931 лв.
2. Фонд разходи за приватизация
- 3 254 лв.
С източник друго финансиране са извършени капиталови разходи в размер
на 655 520 лв.
ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ
През отчетния период са извършвани и плащания по общинския дълг:
1.
Към ПУДООС са погасени
- 24 372 лв.
2.
Задължения по финансов лизинг
- 19 148 лв.
3.
Дългосрочни заеми от банки
- 8 613 лв.
4.
Лихви по заеми от банки
- 23 920 лв.
5.
Разходи за лихви по лизинга
958 лв.
Предвид ограничените средства на бюджета, един от основните приоритети в
политиката на управление на общината беше търсенето на различни възможности за
привличане на инвестиции за реализирането на важни проекти, свързани с
подобряване качеството на живот на всички граждани. Община Омуртаг използва
всички възможности, достъпни за общините в Република България, и успя да
реализира редица значими проекти.
І. ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ, В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ВНЕСЕНИ ЗА ОДОБРЕНИЕ
ИЛИ ПРИКЛЮЧИЛИ ПРЕЗ 2010 Г.

№

1
1

Име на проект в процес
на изпълнение, внесени
за одобрение или
приключил през 2010 г.

Период на
изпълнение
(година)

Източник на
средства –
програма, фонд,
Обща стойност
бюджет
(собствен финансов
принос в %)

2
3
4
"Подобряване на
Договор
998134.97 лв.
материалната база на
BG161РО001/4
образователната
.1-01/2007/019
инфраструктура в Община подписан на
Омуртаг за интегрирано и 01.08.2008 г.
устойчиво местно
развитие"

Кратко описание

5
6
Оперативна програма Рехабилитация на
"Регионално развитие" Гимназия "Симеон
Приоритетна ос 4:
Велчев" гр. Омуртаг и
„Местно развитие и
Детска ясла № 1 гр.
сътрудничество”
Омуртаг
Oперация 4.1:
„Дребномащабни
местни инвестиции”
Схема за

Статус на
проекта –
приключен,
внесен за
одобрение в
процес на
изпълнение
7
изпълнен

2

3

4

5

6

7

предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ:
BG161РО001/4.101/2007 „Подкрепа за
осигуряване на
подходяща и
рентабилна
образователна
инфраструктура,
допринасяща за
устойчиво местно
развитие”
Разкриване на
5 229 лв.
Министерство на
Дейности по
В процес на
обществена трапезария
труда и социалната
предоставяне на
изпълнение
политика
социална услуга
“Обществена
трапезария” на 30
човека
"Подготовка на
В процес на
“Техническа помощ за
Договор № 58- 692 944,00 лв.
Процедура за
инвестиционен проект изпълнение
подготовка на
131-СО85/
предоставяне на
за подобряване и
инвестиционен проект за 29.12.2008 г.
безвъзмездна
развитие на
подобряване и развитие
финансова помощ,
инфраструктурата за
на инфраструктурата за
Референтен номер:
питейни и отпадъчни води
BG161PO005/08/1.30/0 питейни и отпадъчни
в гр. Омуртаг, обл.
1/01, приоритетна ос 1 води в гр. Омуртаг, обл.
Търговище”
Търговище”
„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 екв.ж. попадащи
в градски
агломерационни
ареали”
„Техническа помощ за
Договор №
593 520,00 лв.
Процедура за
Подготовка на
В процес на
58231-СОО9/
предоставяне на
инвестиционен проект изпълнение
подготовка на
инвестиционни проекти за 29.12.2009 г.
безвъзмездна
за подобряване и
подобряване на
финансова помощ,
развитие на
инфраструктурата за
Референтен номер:
инфраструктурата по
BG161PO005/08/2.30/0 отпадъците в общините
третиране на отпадъците
в общините Омуртаг,
1/03, приоритетна ос 2 Омуртаг, Върбица и
Върбица и Котел”.
„Подобряване и
Котел”.
развитие на
инфраструктурата за
третиране на
отпадъци”
„Инфраструктурни мерки Договор №
498956.20 лв.
Министерство на
Извършване
В процес на
за стабилизиране и
BG161 PO
Одобрена
регионалното
инфраструктурни мерки изпълнение
укрепване на свлачища на 001/4.1стойност:
развитие и
за стабилизиране и
общински път TGV2054 / 02/2008/011
316596.24 лева благоустройствотоукрепване на 2 броя
ІІІ – 4802, п. к. Горско село
Управляващ орган на свлачища на общински
– Илийно / - Птичево при
оперативна програма път TGV2054 / ІІІ –
км. 6+200 и км. 6+900”
"Регионално развитие" 4802, п. к. Горско село –
2007-2013
Илийно / - Птичево при
км. 6+200 и км. 6+900
„Първоначално
Договор №
375 846,00 лв.
Държавен фонд
Първоначално
залесяване на
25/223/00127/1 без ДДС
«Земеделие»,
залесяване на
неземеделски земи на
3.10.2009 г.
Разплащателна
неземеделски земи на
територията на община
агенция – Програма за територията на община
Омуртаг”
развитие на селските Омуртаг»
райони за периода
2007-2013 г
НП "От Социални помощи 2010г.
101984,02 лв. от Министерство на
Осигуряване на заетост Изпълнен
към осигуряване на
които
57461,73 труда и социалната
и социална интеграция
заетост" 2010
лв.
са
от политика
на безработни лица,
програмата
обект на месечно

8

Продължение на ПРОЕКТ 2010 от
по НП "От Социални
01.07.2010 г.
помощи към осигуряване
на заетост" 2010 от
01.07.2010 г.
/Текуща подготовка на
проекти за Аварийни групи
през 2010 г./

9

ПРОЕКТ по НП "От
Социални помощи към
осигуряване на заетост"
2011

1

2

40839,69 лева от Министерство на
които
38769,36 труда и социалната
лв.
са
от политика
програмата

Внесен в ДБТ - Обща стойност
Омуртаг
на проекта
14705,93 лева
(10384,65 лева от
програмата и
4321,28 лева от
общината.

социално подпомагане
на територията на
община Омуртаг.
Комунално битови
дейности - 8 бр. за 3 мца; Дейности с траен
характер - 61 бр. за 3
м-ца; поддръжка -6 бр.
за 6 м-ца; соц.- 1 бр. за
6 м-ца
Осигуряване на заетост В процес на
и социална интеграция изпълнение
на безработни лица,
обект
на
месечно
социално подпомагане
на
територията
на
община
Омуртаг.
Комунално
битови
дейности - 5 бр. за 3 мца; поддръжка -25 бр.
за 3 м-ца; екопатрул –
13. бр. за 3 м-ца, соц.13 бр. за 3 м-ца
Осигуряване на заетост Подписан
и социална интеграция договор на
23.12.2010 г.
на безработни лица,
обект на месечно
социално подпомагане
на територията на
община Омуртаг. За
2011 г. внесен проект за
осигуряване на 15 бр.
работни места за
извършване на
археологически
разкопки за 3 м-ца.

ВНЕСЕНИ ПРОЕКТИ, ОЧАКВАЩИ ОДОБРЕНИЕ
Внесен в
5 379 768,62 лева Държавен фонд
ОПСМП –
без ДДС
«Земеделие»,
Търговище:
Разплащателна
ИДЕНТИФИКА
агенция – Програма за
ЦИОНЕН
развитие на селските
НОМЕР:
райони за периода
25/321/00984;
2007-2013 г
ДАТА И ЧАС:
22.10.2010,
10:38:24
Проект:РЕХАБИЛИТАЦИЯ Внесен в
1 554 265.57 лева Държавен фонд
НА 3 БР. ОБЩЕСТВЕНИ ОПСМП –
без ДДС
«Земеделие»,
ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ОБЩ. Търговище:
Разплащателна
ОМУРТАГ, ОБЛ.
ИДЕНТИФИКА
агенция – Програма за
ТЪРГОВИЩЕ, КАКТО
ЦИОНЕН
развитие на селските
СЛЕДВА:
НОМЕР:
райони за периода
"РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА
25/322/00568;
2007-2013 г
ОБЩЕСТВЕНИ ЗЕЛЕНИ ДАТА И ЧАС:
ПЛОЩИ – ПАРК,
22.10.2010,
МЕСТНОСТТА “ПАРКА”
11:00:00
ГР. ОМУРТАГ, ОБЩ.
ОМУРТАГ",
"РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА
ОБЩЕСТВЕНИ ЗЕЛЕНИ
ПЛОЩИ “ - УПИ І, КВ.124,
ПО ПЛАНА НА
ГР.ОМУРТАГ, ОБЩ.
ОМУРТАГ И
"РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА
ОБЩЕСТВЕНИ ЗЕЛЕНИ
ПЛОЩИ В УПИ VIII И IX,
КВ. 31, ПО ПЛАНА НА
Проект: “Рехабилитация
на общински път TGV
1058/II-48, Омуртагп.к.Зелена Морава/ВЕРЕНЦИБЪЛГАРАНОВОМОГИЛЕЦ-/TGV1073/ от
км 0+000 до км 16+500”

Очаква
одобрение

Очаква
одобрение

3

4

СЕЛО КАМБУРОВО, ОБЩ.
ОМУРТАГ".
ИДЕЕН ПРОЕКТ НА
РЕГИОНАЛНА
ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ
“ОБЩИНА ОМУРТАГ”
Проект: “Closure and
Предстоящо
conservation of the landfill подписване на
site for solid domestic waste договор между
in Omurtag Municipality”
Община
/“Закриване и консервация Омуртаг и
на депо за твърди битови Норвежка
отпадъци в Община
програма за
Омуртаг”/
сътрудничеств
о за
съфинансиран
е

50 580 лв. от
Държавен
бюджет
Общата стойност Норвежка програма за
на проекта е
сътрудничество
331128 евро без
ДДС.

Очаква
одобрение
Целта на проекта е да Предстои
се подобри
подписване на
управлението на
договор
отпадъците в община
Омуртаг, чрез развитие
на капацитета и
прилагане на добри
практики от България и
Норвегия.

СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ, РЕАЛИЗИРАНА
ПРЕЗ 2010 ГОДИНА
1. Приют за кучета с. Веренци общ. Омуртаг
Сума 1 371.84
2.Основен ремонт на ІІ НУ „В. Левски” гр. Омуртаг
Сума 8 848.37
3.Текущ ремонт на административна сграда с. Обител общ. Омуртаг Сума 9 210.65
4. Текущ ремонт на административна сграда (кметство) с. Величка общ. Омуртаг
Сума 9 878.12
5.
Текущ ремонт на тротоари около паметника на ветераните гр. Омуртаг
Сума 11 999.68
6.
Авиационен парк гр. Омуртаг
Сума 19 498.25
7.
Разширение на градски паркинг гр. Омуртаг
Сума 99 300.73
8.
Текущ ремонт на кметство с. Чернокапци общ. Омуртаг
Сума 14 155.26
9. Основен ремонт на І НУ „Хр. Смирненски” гр. Омуртаг
Сума 35 582.35
10.Основен ремонт на ОУ „Хр. Ботев” с. Камбурово общ. Омуртаг – парова инсталация
Сума 18 509.11
11. Основен ремонт на парова инсталация в прогимназия „Акад. Д. Йорданов” гр. Омуртаг
Сума 17 112.75
12. Текущ ремонт на тротоари ул. Цар Освободител
Сума 9 168.90
13. Детска градина с. Обител общ. Омуртаг
Сума 139 499.82
14. Инженеринг на обект : Изграждане на водопровод ІІ етап от обект: Допълнително
водоснабдяване на гр. Омуртаг от яз. Ястребино
Сума по договор 1 838 400.00 Изпълнено СМР за 567 223.84
15. Основен ремонт на ул. Искър с. Плъстина общ. Омуртаг
Сума 59 835.53
16. Основен ремонт на ул. В. Левски с. Церовище общ. Омуртаг
Сума 127 303.92
17. Основен ремонт на ул. Ст. планина с. Звездица общ. Омуртаг
Сума 43 146.00
18. Основен ремонт на път TGV 2072/ІІІ-704-Менгишево-Д. Новково-Рътлина
Сума 57 105.00
19. Основен ремонт на път TGV 2051/1-4 п.к. Камбурово – Омуртаг/П. Хитово-Росица
Сума 123 285.53
20. Основен ремонт на пътища свързващи Д. Хубавка и П. Хитово, ІV път TGV 2078/ІІІ -408 –
Омуртаг – Моравка/ TGV 2051
Сума 36 512.82
21. Свлачище с. Птичево Сума 65 000,00

Обща стойност на изпълнените обекти: 1 714 868,45 лв.
По отношение на ангажиментите на Общината, които не са обект на
капиталова програма на общината, съгласно проведените процедури по реда на ЗОП
и НВМОП и сключени договори, са разрешени редица проблеми и мероприятия.
В изпълнение на решения № № 377 и 403 на Общински съвет – Омуртаг, на
1.09.2010 година се подписа договор за сътрудничество с “ВиК” ООД, гр. Търговище

за авансово плащане за доставка на питейна вода от наша страна и извършване на
“Реконструкция на съществуващ водопровод от с. Ябланово до напорен водоем с.
Врани кон, обл. Търговище” от страна на ВиК-Търговище. По този начин предстои да
бъде разрешен един много тежък, наболял и отлаган във времето за разрешаване
проблем с водоснабдяването на селата Врани кон и Звездица, по Водоснабдителна
система “Злостен”. Общата стойност на първия сключен договор е в размер на:
115 920 лв.
СМЕТОСЪБИРАНЕ,
СМЕТОИЗВОЗВАНЕ
И
УПРАВЛЕНИЕ
НА
ОТПАДЪЦИТЕ
По отношение на управлението на отпадъците заложихме на ниски такси, за
сметка на по-висока събираемост. По този начин осигурихме ефективно и ритмично
сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО до РЦКОТБО на територията на цялата
община. Общо разходите за дейността са в размер на: 255 797,82 лв.
УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ
През годината се разшири уличното осветление на град Омуртаг. Успяхме с
малко средства да осветим алеята към Градския парк в гр. Омуртаг. Като цяло
поддържането на уличното осветление в Община Омуртаг, в т.ч. и разходите за ток,
материали и др. годишно, ни струва приблизително 110 хиляди лева. По този начин
се осигурява постоянно осветление през нощта във всички населени места на
общината, в т.ч. и в града, и значително се предотвратяват кражби и други
криминални прояви.
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
По отношение на безопасността на движението и подобряване на
условията за паркиране, се извършиха редица мерки:
Разшири и се ремонтира Градския паркинг в Омуртаг. По този начин се
разреши проблемът с паркирането на леки автомобили, особено в пазарни дни.
През годината се извършиха традиционните кърпежи на главните улици в
Омуртаг на обща стойност: 235 200 лв., след което служители на общинска
администрация – Омуртаг, освежиха хоризонталната маркировка /пешеходните
пътеки, бордюрите, осовата линия/, както и се подмени част от вертикалната
маркировка /пътни знаци/.
Друга мярка за безопасността на гражданите, беше монтирането на
предпазни парапети в централната част на града.
Закупиха се фотоволтоични пътни знаци, които се монтираха на по-опасните
участъци в град Омуртаг. По този начин се подобри безопасността на движение в
близост и до учебните заведения.
Един от най-наболелите проблеми, особено в гр. Омуртаг е популацията на
безстопанствените кучета. По тази тежка за разрешаване задача, през 2010 г., по
т.нар. стопански начин, с минимални финансови средства – със закупени от нас
строителни материали, и чрез наемане на лица на граждански договори от
населеното място, беше доизграден Приют за безстопанствени кучета в с. Веренци, в
който могат да се извършват необходимите ветеринарномедицински услуги на
бездомни кучета на територията на община Омуртаг.
Образование, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт
Съобразявайки се с многобройните предизвикателства и динамични процеси в
обществото,
общинското
ръководство
отделя
сериозно
внимание
на
образователното дело в общината, защото осъзнава неговото важно значение.
Образователното дело в Община Омуртаг се осъществява от 10 учебни заведения, 1
общежитие, 10 средищни детски градини с 8 филиала.

Учебните звена се разпределят по видове, както следва: две начални, шест
основни, една прогимназия и една гимназия. През учебната 2010/2011 г. в тях се
обучават 2076 ученика в 102 паралелки, като в начален курс са 941 ученика
разпределени в 47 паралелки; в основен курс – 880 ученика в 42 паралелки и в
среден - 255 ученика в 11 паралелки. В целодневна форма на организация на УВП са
обхванати 975 ученика в 39 полуинтернатни групи.
В ЦДГ на територията на общината са обхванати 770 деца в 35 групи, като 391
са в подготвителни групи. През м.септември 2010 г. Община Омуртаг се включи в
проекта за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата,
навършили 5-годишна възраст от учебната 2010/2011 г. Проблем в детските градини
е малкият брой деца в групите по селата, където приемът е от 3 до 6 години.
Слабост в организацията е невъзможността за отделяне на пет и шест-годишните
деца в самостоятелни подготвителни групи. Това поставя децата от смесените групи
в неравнопоставеност с тези от града.
В град Омуртаг има три детски градини, една от които има филиал в село
Долно Козарево - ЦДГ № 3. Кухнята на същата градина се явява кухня-майка за ЦДГ
село Беломорци и с. Долно Козарево.
В селата Беломорци, Камбурово, Зелена Морава, Обител, Врани кон,
Звездица, Плъстина функционират детски градини, част от които имат филиали в
съседни села. В детските градини в селата Звездица и Обител няма изградени
кухни, поради което храната за децата се приготвя в кухня-майка и се превозва със
специализиран транспорт до детската градина.
От 2010 година в детските градини на община Омуртаг храната се приготвя
по единно меню, изготвено от комисия, в която участват всички медицински
специалисти, които работят в здравни кабинети към детските градини, домакините и
готвачите на всички детски заведения, както и главен експерт „ДГУЗ”. Менюто се
изготвя по специална рецептурна книга и се утвърждава от специалист по хранене от
РИОКОЗ гр. Търговище.
В обучението и възпитанието на децата и учениците са заети 236 щ. бройки
педагогически персонал – 77 души в детските градини, от които само 2-ма, нямат
специалност “Предучилищна педагогика” и 159 педагози в общообразователните
училища и 157 души помощен персонал.
Един от недостатъците на работата на детските градини е работата в
маломерни смесени групи в малките населени места на общината. Познавайки
спецификата на района, обаче, считаме, че транспортирането на деца от тези групи
до по-големи детски градини, ще създаде проблем за здравето на децата, което
налага примирението ни с този недостатък. Общинска администрация обсъжда
варианти за осигуряване на комфортен транспорт и осигуряване условия за
приемане на децата от малките населени места в средищните детски градини.
Образователният сектор през 2010 година, остана най-незасегнат от
финансовата криза в страната.
Още в началото на 2010 г., бе проведена среща с директорите на училища и
детски градини за обсъждане на формулите за разпределение на средствата за
Бюджет 2010 г. Училищата и ДГ започнаха бюджетната 2010 г. с 821 466 лв.
преходен остатък и приключиха с 538 600 лв.
Таксите за детските градини са еднокомпонентни и минимални.
Родителите заплащат по 1.50 лв. на ден за посещаващите детските градини в град
Омуртаг и 1.20 на ден за детските градини в селата. За дните, през които децата не
посещават детска градина такси не се заплащат. Общинският съвет прави всичко
възможно да не повишава таксите на детските градини и детската ясла, като отчита
безработицата в общината, както и ниските доходи на работещите. Именно и затова,
от началото на 2008 г. не са увеличавани.

Издръжката на дейност “ЦДГ” и дейност “Други дейности по образование” е от
собствени финансови средства на общината. От общината извършеният финансов
превод към второстепенния разпоредител е в размер на:
ЦДГ - Държавна дейност – заплати
1 302 359 лв.
ЦДГ - Местна дейност – издръжка
232 210 лв.
“Други дейности по образование” – местна дейност 91 234 лв.
Общо за местни дейности: 324 444 лв., в т. ч. събрани такси – 100 479 лв.
Чрез приоритизиране на мерките, които е необходимо да се предприемат и
стриктна финансова дисциплина, с тези финансови средства се осигурява едно
нормално функциониране на детските заведения в нашата община.
Освен горепосоченият проект по ОП “Регионално развитие” за Гимназия
“Симеон Велчев” и Постоянна детска ясла № 1 в гр. Омуртаг, който приключи през
месец март 2010 година, по Програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул
„Оптимизиране на вътрешната структура на училищата” през 2010 г. са получени 50
588 лв. за изплащане на дължими обезщетения на персонала.
През годината бяха разработени и спечелени редица проекти по различни
национални програми и структурни фондове:
Национална програма „Без свободен час” – 7 406 лв.
Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” – 54
444 лв.
Проекти по ПМС № 129 - 7 982 лв.
По проект на ЦОИДУЕМ - 20 957 лв.
През 2010 г. усилията ни бяха насочени към завършване и въвеждане в
експлоатация на ЦДГ с. Обител, където се вложиха значителни средства. Във всички
останали детски градини са извършени частични козметични ремонтни дейности.
Обновени са детските площадки в ЦДГ с. Звездица и ЦДГ с. Плъстина.
По Национална програма за съфинансиране от МОМН на общински
инвестиционни проекти, насочени към подобряване на материалната база в
училищата е поставена PVC дограма в І НУ гр.Омуртаг на стойност 35 582 лв.,
извършен е частичен ремонт на паровите инсталации на Прогимназия гр.Омуртаг и
ОУ с. Камбурово на обща стойност 35 622 лв.
Със собствени бюджетни средства на училищата са извършени ремонтни
дейности, подмяна на оборудване, обзавеждане на класни стаи във всички училища
на общината.
Постоянна детска ясла гр. Омуртаг има перфектни условия за отглеждане и
възпитание на децата до постъпването им в детска градина. В яслата работят
медицински специалисти, педагог и детегледачки с голям стаж и опит, което я прави
особено привлекателна за родителите на най-малките граждани на град Омуртаг.
Освен, че са закупени играчки и нови прибори, легла и постелъчен инвентар, през
изтеклата година беше осигурено и частично видеонаблюдение на детското
заведение – входове и цистерна с гориво в задния двор. Детската ясла разполага с
60 места. През 2010 година бяха приети и посещаваха 54 деца на възраст от 9
месеца до 3 години. Детската ясла е осъществила 254 работни дни през отчетния
период.
Таксата за посещение в детската ясла е в размер на 1.50 лв. на ден и не е
променяна от началото на 2008 г.
За децата до 2 годишна възраст в град Омуртаг функционира Детска млечна
кухня към Постоянна детска ясла, която предлага разнообразна, съобразена с
възрастовите особености храна. Използват се пресни плодове и зеленчуци като се
спазва сезонният принцип. Храната се приготвя по предварително изготвено меню
от медицински специалист, домакин и готвач. Менюто утвърждава Директорът на ДЯ
и се съгласува със специалист по хранене от РИОКОЗ гр. Търговище. През 2010

година от услугите на детска млечна кухня са се ползвали 652 деца, което прави
средно 54 деца месечно. Детска млечна кухня е предпочитана от много майки,
поради високото качество на използваните продукти и качественото им приготвяне.
Издръжката на Детската ясла е местна дейност. От общината извършеният
финансов превод към второстепенния разпоредител е в размер на 212 132 лв., в т.ч.
Държавна дейност – заплати
- 137 092 лв.
Местна дейности – издръжка
75 040 лв. , в т. ч. събрани такси – 18 045 лв.
Стойността на купона в Детската млечна кухня е 0.90 лв. и не е променяна също
от началото на 2008 г.
В град Омуртаг, функционира Дом за деца лишени от родителска грижа.
Разходите за цялостната дейност на Дома са държавна дейност - заплати и
издръжка. Същият е разположен в сграда на ул. Тимок № 1. Сградата е строена за
детско предучилищно заведение и отговаря на всички изисквания за отглеждане и
възпитание на деца от предучилищна възраст. Занималните са просторни, а
пространството е разделено на кътове по интереси. Спалните са оборудвани с легла,
отговарящи на възрастта и ръста на децата. Всяко дете притежава индивидуално
шкафче за лични вещи. Тоалетните и баните са реновирани и отговарят на всички
хигиенни изисквания. Храната се приготвя в кухненски блок по специално изготвено
меню от медицинските специалисти, готвачите и домакинката на ДДЛРГ. Менюто се
съгласува със специалист по хранене от РИОКОЗ и се утвърждава от директора.
Дворът на Дома се нуждае от дооборудване съгласно изискванията за детски
площадки.
От началото на 2010 година капацитетът на ДДЛРГ бе намален от 60 на 50 деца.
Постоянно обитаващи ДДЛРГ са 3-7 годишни деца, общо - 45 обособени в три
възрастови групи. Децата от едно семейство не се разделят. Децата, подлежащи за
обучение в подготвителна група на детска градина посещават такава в ЦДГ № 3
Омуртаг, а децата подлежащи на училищно обучение посещават ІІ Начално училище
„Васил Левски” Омуртаг. През 2010 година ДДЛРГ са напуснали 15 деца, от които:
• Осиновени – 3;
• Настанени в приемни семейства – 3;
• Реинтегрирани в семействата – 8;
• Прехвърлени в други специализирани институции за деца – 1.
Въпреки намаляващият брой деца в ДДЛРГ, общинска администрация не допусна
съкращаване на работещите там специалисти. Общината има разкрит здравен
кабинет, в който работят двама медицински специалисти на сменен режим.
Във всички учебни заведения на територията на община Омуртаг има разкрити
здравни кабинети, в които работят 17 медицински специалисти с висока
квалификация и опит. Здравните кабинети са отлично оборудвани, зареждат се
системно с необходимите лекарствени средства. Имат добре оборудван спешен
шкаф. Медицинските специалисти освен оказването на първа долекарска помощ при
спешни състояния провеждат системно профилактични дейности по предотвратяване
и ограничаване на рисковите фактори в училището или детската градина. Извършват
анализ на здравословното състояние на децата и учениците, правят сутрешен
филтър на децата в детските градини. Провеждат специализирано обучение на
децата, учениците и родителите по здравно възпитание чрез лекции, беседи,
практически занимания, оформяне на кътове и витрини. Участват в изготвянето на
менюто и следят за неговото спазване, както и за здравословното и рационално
хранене на децата и учениците. Следят за хигиената в учебното заведение и кухните,
в които се приготвя храна.

В областта на здравеопазването, през годината се извърши капиталов трансфер
в размер на 60 000 лв. на “Многопрофилна болница за активно лечение – Омуртаг”
ЕАД, гр. Омуртаг. Община Омуртаг осъзнава тежките условия, при които работи
лечебното заведение, предвид реформата в здравния сектор. Именно затова през
настоящата година ръководството на общината, съвместно с Общинския съвет ще
направи всичко възможно да приключат дейностите по кандидатстване с комплект от
документи в съответствие с Изискванията за кандидатстване по ОП “Регионално
развитие – 2007-2013”, по Схема BG161PO001/4.1-05/2010 „Подкрепа за
реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини,
извън градските агломерационни ареали”. Минималните суми за всеки проект са 1
млн. лв., а максималните – 4.6 млн. лв. Крайният срок за кандидатстване е 12 август
2011 г., 16:00 ч.
В Община Омуртаг функционира Домашен социален патронаж, в кухнята на
който се приготвя храна за възрастните хора и инвалидите от община Омуртаг.
Цялостната издръжка на ДСП е местна дейност. Общо разходите за дейността са в
размер на 106 123 лв. /т. ч. от събрани такси: 52 261 лв./, както следва:
o 25 734 лв. – заплати;
o 56 163 – храна;
o 24 226 лв. – други разходи – транспорт, почистващи препарати и др.
Въпреки, че в други общини подобни дейности отдавна са закрити, в Община
Омуртаг, вярвайки че услугата е необходима за значителен брой потребители, За 6
дни от седмицата се осигурява хляб, супа и основно ястие. Услугата се ползва от
повече от 100 възрастни и инвалиди от общината. Менютата са съобразени с
възрастта и особеностите в храненето на възрастните хора и инвалидите. При
необходимост се изготвят и диетични менюта. Ползвателите на услугата заплащат
такса от 42 лева. Минималната такса дава възможност на повече жители на
общината да ползват услугата. Храната се доставя до домовете на жителите на
града и селата. Има идея за разширяване на тази услуга с включване на
почистване на домовете на възрастните хора и инвалидите и осигуряване на
медицинско лице, което да следи за ежедневното прилагане на терапия и
овладяване на спешни състояния при възрастните самотни хора и инвалидите.
Друг вид социална услуга, е стартиралата през месец септември 2010 г. –
“Обществена трапезария”. Съгласно сключен договор се продължи предоставянето
на услугата по проект, одобрен от УС на фонд „Социално подпомагане”, като
отпуснатите средства за реализирането й са в размер на 4095.00 лв. Дейностите по
проекта са с времеви обхват от 01.10.2010 година до 31.12.2010 година.
Осигурената храна – супа, основно ястие и хляб се приготвя в кухнята на ДСП. С
договор от 03.01.2011г. се удължава срока на предоставяне на услугата до
30.04.2011г. – стойност на договора 5166.00лв.
Друг проект в социалната сфера е “Подкрепа за достоен живот”. На 04.
11.2010г. община Омуртаг подписа Рамково споразумение с Агенцията за социално
подпомагане за реализация на същия, като дейностите по проекта е са до 07.03.2012
г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките
ресурси". По проекта се предоставя социалната услуга “Личен асистент”.
Бюджетът за първи етап е 1560 часа /месец- обща стойност 43 680 лв., а за втори
етап 2 640 часа на месец - обща стойност 63 360 лв.
От общо 40 кандидати, подали документи за личен асистент, бяха назначени 13
души от 10.01.2011 г., които ще предоставят услугата 14 месеца. За втори етап, общо
76 кандидати подадоха документи, от които с 22-та одобрени се сключиха договори
от 10.03.2011 г.
Дневният център за стари хора – Омуртаг бе създаден през 2009 година с
капацитет 30 места. От началото на 2010 година ДЦСХ е финансиран от държавата и

управляван от общината. Потребителите заплащат 30% от реалните си доходи.
Дневният център има просторно дневно помещение, две стаи за почивка за жени с 5
легла и за мъже с 4 легла. Има здравен кабинет с уреди за рехабилитация, баня и
перално помещение, кухня, столова. В Дневния център работят социален работник,
медицински фелдшер, касиер и чистач. Осигурен е специализиран транспорт от и за
дневния център, който ежедневно транспортира потребителите от дома им и до него.
В кухнята на домашен социален патронаж се приготвя храна по специално меню.
Изготвят се и диетични храни по заявка на потребителите. През годината
посещаемостта се движеше около 12 потребители. Желанието на общинска
администрация е Дневният център за стари хора да заработи в пълен капацитет.
В направление “Култура”, за всички празници с национално и местно
значение, бяха организирани тържества. Дейностите, които са изцяло на общинско
финансиране и са обединени в ЕБС “Култура”: Обряден дом, Общинско кабелно
радио, Исторически музей – гр. Омуртаг и “Други дейности по културата”. Общо
разходите за всички дейности са в размер на: 112 229 лв., както следва: 71 803 лв. за
заплати и 27 992 лв. - издръжка.
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ОМУРТАГ
Освен основните дейности –събирателска, фондова, експозиционна и др. , през
2010г. музейният колектив бе включен в реализирането на проект “Тезаурус на
българската топонимия – неизчерпаем източник на информация за културноисторическото минало и народностна идентичност”. Той има за цел събирането,
съхранението и научната обработка на местните селищни и географски имена на
територията на Република България. Проекта се финансира от национален фонд
“Научни изследвания” на Министерството на образованието, младежта и науката.
Реализацията му се осъществява от Центъра по ономастика “Проф. Николай
Ковачев” при Великотърновския университет. На Исторически музей-Омуртаг са
поверени събирателските и проучвателските дейности по осъществяването на
проекта на територията на община Антоново.
През 2010г. е издадена книгата “Църквата Свети Великомъченик Димитрий в град
Омуртаг. В чест на 150 години от превъздигането на храма” с обем от 148 страници и
8 пълноцветни илюстрации.
През 2010 г. има редица участия в научни конференции и публикации на музейния
колектив.
РАДИО РЕДАКЦИЯ ОМУРТАГ
През 2010 год., след промените в Закона за радио и телевизия, бяха разработени
програмен проект, програмна концепция, профил и схема на радиото и в комплект с
всички други необходими документи са подадени в Съвета за електронни медии за
официална регистрация на радиото. С решение № 519 / 07.12.2010 год. СЕМ
регистрира община Омуртаг като доставчик на линейна медийна услуга
/радиооператор/. Вписва в Публичния регистър радиопрограма с наименование
“Общинско кабелно радио Омуртаг“, с местен териториален обхват,
политематичен профил и начална дата на разпространение 03.01.2011 г.
ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
През 2010 г. съставите за художествена самодейност от община Омуртаг са взели
участие в различни изяви от местно и национално значение.
До участие в Х Национален събор на българското народно творчество
Копривщица 2010 бяха допуснати мъжка и женска певчески групи с.Плъстина, детска
певческа група с.Церовище и Лазар Лазаров и Костадин Василев – инструменталисти

от НЧ «Отец Паисий» гр.Омуртаг. Мъжка певческа група с. Плъстина и Детска
певческа група с. Церовище са удостоени със златен медал.
През 2010 г. бяха доставени компютрите и периферната техника на двете
читалища одобрени по Програма “Глобални библиотеки” етап 2009 /Врани кон и
Обител/, а на етап 2010 г. са одобрени НЧ в с. Церовище и НЧ “Отец Паисий” гр.
Омуртаг.
През 2010 г. за допълваща субсидия кандидатстваха 80 % от читалищата на
територията на община Омуртаг. Одобрени са следните читалища - обща стойност
18 600 лв.: с. Камбурово – 800 лв; с. Презвитер Козма – 800 лв.; с. Пъдарино – 800
лв.; с Илийно – 800 лв.; с. Горна Хубавка – 800 лв.; с. Плъстина - 3 000 лв.; с. Горно
Новково - 900 лв.; с. Угледно – 2000 лв.; с. Величка – 500 лв.; гр. Омуртаг ”Отец
Паисий”- 2 000 лв.; с. Церовище - 2000 лв.; с. Обител - 1000 лв.; с. Змейно - 800 лв., с.
Птичево - 800 лв.; с. Долно Козарево - 800 лв.; с. Панайот Хитово - 800 лв.
В областта на спорта, Община Омуртаг традиционно подпомага спортните
клубове и тяхната дейност.
Общата субсидия за спортните клубове през 2010 г., регистрирани съгласно
ЗЮЛНСЦ е в размер на 30 000 лв.
Освен това, в структурата на Общинска администрация – Омуртаг, има
дейност “Спорт и масова физкултура”, изцяло на общинско финансиране.
Разходите за цялата дейност са в размер на 86 043 лв., както следва:
47 135 лв. издръжка; 30 840 лв. – заплати; 9 169 лв. – закупена косачка за
поддръжката на Стадиона на гр. Омуртаг.
С тези средства за издръжка, се закупиха материали за ремонт на пейките на
Стадиона на гр. Омуртаг и др. освежителни дейности.
За съпоставка, през 2009 г. за дейността са похарчени – 54 082 лв.
През миналата година, работещите в дейността, съвместно с ФК “Левски
Омуртаг”, организираха футболен турнир за Купата на кмета, като интересът към
него беше много голям.
По отношение на информираността на гражданите на общината, продължи
добрата традиция системно да се актуализира официалния сайт на община Омуртаг.
Внедри се една нова практика. След сключен договор между Община
Омуртаг и Търговищки новини в началото на годината, започна издаването на
приложение „Омуртагски вести”. По този начин в притурката намираха място за
информация средно по две населени места /кметства/ от общината. По този начин
хората не само се информираха за нашата работа, но можеха да се включат и в
обявяваните търгове, дейностите и мероприята, които се организираха през
годината. Осигури се по-голяма прозрачност на дейността на администрацията и
Общинския съвет.
Уважаеми дами и господа,
Не всичко, което сме имали желание да свършим сме успели да го
реализираме. Разбира се, останаха и нерешени проблеми.
Един от жизненоважните проблеми, който остана неразрешен, е проблемът с
водоснабдяването на гр. Омуртаг. Ние продължаваме да работим за неговото
решаване, но пътят, сами виждате и знаете, е дълъг и труден. Община Омуртаг за
първи път проведе процедура за Инженеринг на обект, а именно: Изграждане на
водопровод ІІ етап от обект: Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг от яз.
Ястребино. Сума по договор 1 838 400.00 лв. Изпълнено СМР за 567 223.84 лв.

Проблемите по първия етап допълнително усложниха обстановката и ни забавиха
във времето. Ние, като администрация, положихме максимални усилия за
намаляване отразяването на проблема върху гражданите. Благодарение на добрия
ни синхрон с представителите на ВиК, успяваме да отстраним ежедневните аварии
навреме и да осигурим едно режимно, но ритмично водоподаване на потребителите.
Безработицата е също
един от най-големите проблеми в общината.
Програмите за временна заетост са само временни мерки. Проблемите с
безработицата ще бъдат решавани с европари. Нов проект ще повишава
професионалната квалификация и ще осигурява заетост на трайно безработни лица,
регистрирани в Бюро по труда гр.Омуртаг. Програмата ще даде възможност за
компенсиране на последиците от кризата и ще подпомогне работодателите и
местният бизнес в намирането на кадри, от които имат реална нужда. Преди да
бъдат наемани на работа безработните лица ще преминават обучение за
придобиване или повишаване на професионалната квалификация. Безработните не
само, че няма да заплащат обучението си, но дори ще получават стипендия по 8,00
лева на ден през времето на обучението си, а за тези които не са от гр.Омуртаг ще
им бъдат поемани пътните разходи.
Стартирането на важни за общината инфраструктурни проекти ще съживява
местната икономика и въпреки, че не са основно решение на проблемите с
безработицата ще разкрият и нови работни места.
Не беше реализира и идеята за изграждане на детски площадки и кътове за
игра в гр.Омуртаг и в населените места. Ние сме съпричастни към решаването на
важни проблеми, свързани с младите жители на общината и отглеждането на децата
им. Надяваме се с реализацията на проекта по Оперативна програма за развитие на
селските райони – “Рехабилитация на 3 бр. обществени зелени площи в Община
Омуртаг” да създадем възможности за игри на децата ни и отдих на възрастните в
приятна обстановка и за осъществяване на социални контакти. Също така, в процес
на преговори сме с Народно читалище „Отец Паисий”, гр. Омуртаг, да ни бъде
предоставен теренът зад Старото читалище, където да бъде изградена детска
площадка, отговаряща на изискванията на нормативните документи.
Уважаеми общински съветници, уважаеми колеги кметове, скъпи
служители на общинска администраци и всички вие, които имате принос във
всичко това, което сме го постигнали заедно, позволете ми да Ви благодаря. Да
благодаря на служителите в общинска администрация и на кметовете по места, на
които им беше най-трудно в условията на финансов дефицит. Въпреки трудният
период, в който работим, в условията на тежка икономическа криза, всеки от нас има
основание да каже, че Община Омуртаг се е променила към по-добро и като начин на
живот на нейните граждани и като духовно развитие.

Уважаеми общински съветници,
Извършеното през 2010 година, както и всичко направено от началото на
мандата ни е предпоставка и през настоящата година да продължим да работим за
решаване на основните проблеми на гражданите на нашата община. Предстои една
още по-сложна финансова година, но аз и моят екип, въпреки трудностите ще
продължим да работим професионално и отговорно, за да променим живота на
хората в общината, за да се чувстваме добре заедно, за да отговорим на поетите
ангажименти.

Благодаря Ви за вниманието.

