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1.РАМКА НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЧАСТ ОТ ПЛАНА 

1.1.ФОРМУЛИРАНЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Стратегията за развитие на община Завет  представлява съчетание на визия, четири 

стратегически цели, шест приоритетни области и прилежащите им мерки. 
Формулираните предложения за развитие отчитат законодателната и стратегическата рамка 
на регионалното развитие в европейското и националното пространство. Структурата и 
посланията на стратегическата част съответстват на постановките в ЗРР, ППЗРР, 
„Методическите указания...” и не противоречат на законодателството в сферите устройство 
на територията, опазване на околната среда и културното наследство.  Формулираните 
стратегически цели отразяват общите цели на Стратегията Европа 2020, Териториалния 
дневен ред на ЕС 2020 и Общата стратегическа рамка на ЕС до 2020. 
Стратегията е хармонизирана с предвижданията на НСРР и НКПР на България, заедно с 
Националната програма за развитие България 2020, Националната програма за реформи и 
секторните стратегии в страната. ОПР се рамкира от планирането на цялата Разградска 
област, изразено от Областната стратегия за развитие за периода 2014-2020.  
Стратегическите предложения от ОПР напълно съответстват и на Стратегическите насоки 

за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, 
неразделен компонент на ОСР на Разград. 
  

1.2.ИЗПОЛЗВАНИ ПРИНЦИПИ 

Стратегията на настоящия ОПР е направена съобразно утвърдените теоретични модели и 
съвременни практики в сферата на стратегическото планиране на местното развитие. 
Приложено е съчетание от няколко основни принципа. 

• Публичност. Стратегията е формулирана съвместно с представители на община Завет, 
чрез публични дискусии и паралелните им анкети. 

• Съгласуваност. ОПР на Завет заема своето място сред системата за планиране в  
България и област Разград, като съответства, интерпретира и конкретизира 
предложенията на документите от по-високо ниво. 

• Съсредоточеност. Приоритетните области от стратегията позволяват ясен фокус на 
усилията и ресурсите в оптимален брой допълващи се направления за общинското 
развитие. 

• Аргументираност. Структурирането и съдържанието на стратегията се основава на 
закономерностите в местното развитие, обобщени от общественото мнение и 
синтезираните резултати от проведения анализ. 

• Оперативност. Стратегията завършва със съвкупност от мерки, чиито конкретни 
дефиниции дават възможност за предприемането на ясни действия и реализация на 
мотивирани проекти през следващите седем години. 

1.3.ПОДХОД 

Подходът за изграждането на стратегическата част обединява  резултатите от проведения 
анализ и прилежащата му оценка /синтезен SWOT анализ и пресичане на SWOT 
компонентите/, . На основата на ключовите теми се построява и цялата стратегия за развитие 
на общината. 
Комплексният анализ на състоянието в общината завършва със синтезен SWOT анализ, 
отбелязващ силните и слабите страни на общината, заедно с възможностите и заплахите от 
прилежащия регионален и национален контекст. Четирите компонента са пресечени помежду 



4 

 

си – за оползотворяването на силните и овладяването на слабите страни се използват 
условностите на външните характеристики /възможностите и заплахите/. Получават се 
четири пресичания, а именно между възможностите и силните страни, за надграждане на 
силните характеристики; между възможностите и слабите страни, за преодоляване на 
слабостите; между заплахите и силните страни, за подчертаване на силните страни; и между 
заплахите и слабите страни, за да се преобразуват слабостите. Всяко от пресичанията в 
същността си представлява извеждане на важни сценарии за общинското развитие. 

 
2.СТРУКТУРА 
Структурата  на стратегическата част присъединява елементите визия за развитие 2020 г., 
четири стратегически цели, шест приоритетни области и прилежащите им  конкретни мерки. 
Предложената структура напълно съответства на „Методическите указания...”, като 
същевременно се позовава на съвременния интегриран подход за планиране. Обединяващата 
визия за развитие, представляваща желаното и постижимо състояние на община Завет през 
2020 г., се разгръща в четирите стратегически цели. Стратегическите цели получават 
продължение в единството на шест приоритетни области, изразяващи определена област за 
действие и съдържащи набор от мерки – реализацията на визията за развитие на община 
Завет и всяка стратегическа цел ще бъдат реализирани чрез допълване между приоритетните 
области. По този начин принос към дадена цел ще имат повече от една приоритетна област. 

 
3.ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 
 Имайки предвид всичко това, както и резултатите от анализа, прогнозите за 
настъпващите промени в процеса на интеграция на страната ни в ЕС и в съответствие с 
целите и приоритетите на националната и областна стратегия, както и националните и 
областни секторни  политики са определени визията, целите и приоритетите на общинската 
стратегия, както следва : 

Община Завет да продължи развитието на интензивно селскостопанско производство и 
леката промишленост, запазвайки чиста природната среда и историческото си 
наследство.  
Подобряване качеството на живот на населението с цел доближаването му до 
европейските стандарти.  

 Така формулираната визия очертава желаният от всички в общината краен резултат в 
развитието на общината през следващите 10-15 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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4.СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ  

Стратегическите цели обхващат основните аспекти на сближаване – икономическо, 
социално и териториално. Всяка от тези цели визира и трите нива на сближаване: България - 
ЕС, междурегионално и вътрешнорегионално.  
Стратегическите цели имат ясен фокус – избегнато е тяхното прекалено обхватно 
формулиране и опасност от неефективно разпределение на ресурсите по време на 
предстоящото им реализиране. Планираната система от индикатори за наблюдение на плана 
осигурява механизъм за измерване на степента на тяхното осъществяване. Избраните цели са 
взаимносвързани  и взаимно подкрепящи се. 

 

Стратегическа цел 1:Икономическо сближаване в национален и вътрешнорегионален план 

чрез развитие на собствения потенциал на района и опазване на околната среда.  

Икономическото сближаване, означава намаляване на разликите в основните 
показатели за икономическо развитие  – европейското –  национално –  и вътрешно 
регионалното – разликите в нивото на общинита спрямо средното за района 
(вътрешнорегионалните разлики). Двигатели на икономическо развитие са: 

 конкурентоспособност, икономика на знанието и иновации в сектора на МСП, които 
имат изключителен принос за развитието на регионалната икономика и осигуряването на 
работни места. 

Стратегическа цел 2:Социално сближаване и намаляване на регионалните 

диспропорции в социалната сфера чрез създаване на условия за развитие и реализация на 

човешкия капита. 
Социалното сближаване е пряк резултат от икономическото и се изразява в общо повишаване 
на стандарта на живот (заетост, доходи, потребление) и качеството на човешкия ресурс 

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ 
Приоритет 1:   Приоритет 2:    Приоритет 3:    Приоритет 4:   Приоритет 5:    Приоритет 6: 
мерки    мерки      мерки         мерки   мерки               мерки 

 Стратегическа цел 1: 
Икономическо сбли-
жаване в национален и 
вътрешнорегионален 
план чрез развитие на 
собствения потенциал на 
района и опазване на 
околната среда. 

ВИЗИЯ 

 Стратегическа цел 2: 
Социално сближаване 
и намаляване на регио-
налните диспропорции 
в социалната сфера 
чрез създаване на 
условия за развитие и 
реализация на човеш-
кия капита. 

 Стратегическа цел 3: 
Териториално сближа-
ване и развитие на 
трансграничното, 
междурегионалното и 
транснационалното 
сътрудничество 

 Стратегическа цел 4: 
Балансирано тери-
ториално развитие, 
подобряване 
свързаността в райони-
те и качеството на 
средата в населените 
места. 

проекти 
проекти 

проекти 
проекти 

проекти 
проекти 

проекти 
проекти 

проекти 
проекти 

проекти 
проекти 

проекти 
проекти 

проекти 
проекти 

проекти 
проекти 

проекти 
проекти 

проекти 
проекти 
проекти 
проекти 
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(образование, здравеопазване, социални услуги, култура). И при него стремежът е към 
намаляване на разликите в социалната сфера и качеството на живот в трите нива на 
сближаване – европейското, националното и регионалното.  

Стратегическа цел 3:Териториално сближаване и развитие на трансграничното, 

междурегионалното и транснационалното сътрудничество  

Териториалното сближаване визира възможните форми и мащаби на сътрудничество , 
водещи до взаимна изгода за общини и райони. То включва и интегрирано развитие на 
градовете и селата в мрежи на сътрудничество, както и съхраняване на природното и 
културното богатство и идентичността. Териториалното сближаване включва и реализиране 
на физически елементи за по-голяма пространствена свързаност – линейни инфраструктури 
от всички видове.  

Стратегическа цел 4:Балансирано териториално развитие, подобряване 

свързаността в районите и качеството на средата в населените места. 

 
 

 
5.ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ 

 Шестте приоритетни области представляват областите за действие, където следва да се 
концентрират финансовите ресурси и общинските инициативи през следващия програмен 
период. Съобразно структурата на стратегията, приоритетите не са директно обвързани и 
подчинени на дадена стратегическа цел, а допринасят за постигането на повече от една цел. 
Приоритетните области са организирани като съчетание от прецизно формулирани мерки, 
разкриващи какво точно трябва и може да се осъществи в общината. За всяка мярка е 
добавено кратко описание, представящо нейното съдържание и аргументи за включването й 
в приоритетната област. Различните мерки в една или повече различни области са тематично 
свързани за да се осигури по-голяма ефективност и синергия между очакваните от 
осъществяването им резултати. Мерките са отворени и следва да се конкретизират с 
допълнителни проекти през целия следващ програмен период. В този смисъл въздействието 
на мерките не се изчерпва с дефинираните проекти в Програмата за реализация на ОПР. Тук 
следва да се насочват и всички останали инициативи в общината до 2020 г. 

Приоритетите на общинската стратегия за развитие до 2020 г. имат приемственост с 
тези, определени в актуализирания  общински план за развитие до 2013 г. като ги доразвиват 
в съответствие с приетата Национална стратегия  за регионално развитие на РБ за периода 
2014-2020. 

Концентрирането на общинските ресурси върху отделните приоритети са насочени за 
постигане на мерки по всеки един от приоритетите за развитие на община Завет. 

 

Приоритетна област 1: Създаване на условия за развитие на местни 

общества на знанието 
 
Бъдещото икономическо развитие на ЕС ще зависи от способността за създаване и 
развитие на икономически сектори, генериращи висока добавена стойност, произвеждащи 
иновации и основаващи се на научни изследвания. Увеличаването на разходите за 
изследователска и развойна дейност е едно от задължителните условия за ускоряване 
нарастването на производителността. Понятието за общество на знанието обхваща всички 
аспекти на съвременната икономика, в която знанието е сърцевината на добавената стойност 
– от високотехнологичното производство и ИКТ, през услугите, изискващи значителен 
компонент на съвременно знание, до подчертано творческите отрасли, свързани с културата 
и традициите. Сравнителните предимства на България и българските общини следва да бъдат 
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обхванати пълноценно от високопродуктивни “общества на знанието” на местно ниво, 
където потенциалът може сравнително лесно да бъде мобилизиран и координиран за 
постигане на определени интегрирани цели на развитието. Досегашният опит в създаването 
на местни инициативни групи (МИГ) в селските райони с помощта на средствата от ЕС може 
да бъде полезен в тази насока. 
 

Приоритетна област 2: Развитие и модернизация на икономиката 
Устойчивият икономически растеж е свързан с насърчаване на местния потенциал и 
предприемачеството и отварянето на пазара за стоки и услуги.Осигуряването на достъп до 
финансови ресурси, рисков капитал и схеми на финансов инженеринг в малките и средните 
общини е решаващ фактор за развитието на предприемачеството, генерирането на растеж и 
работни места. 
 
Приоритетна област 3:Ефективен и конкурентен аграрен сектор 

Област Разград  е с утвърдени селскостопански традиции и значимостта на аграрния 
сектор ще нараства. Развитието на общината трябва да се обляга и на него през плановия 
период 2014 - 2020  г.Тази икономическа и социална опора се гради върху богат природен 
ресурс, добри традиции, човешки потенциал и възможности за по-висока ефективност и 
конкурентноспособност. Оценен от позицията на съвременните критерии и изисквания на 
ЕС, аграрният сектор на област   та съдържа много недостатъци и в същото време, 
неизползвани възможности. 

1. Преодоляване на недостатъците: ниска принадена стойност, неразвита пазарна 
инфраструктура,  ниска ефективност и конкурентноспособност. 

2. Разширяване на комплекса от дейности/оползотворяване на ресурси – модерно 
фермерство, увеличаване на трайните насаждения, поливно земеделие, интензивно 
зеленчукопроизводство, екологично земеделие, пчеларство,преработващи предприятия, 
екологизация (НАТУРА 2000), включване на алтернативния туризъм като съпътстваща 
дейност за допълнителни доходи и „култивиране” на поведението. 

Крайната цел в аграрния сектор и селските райони е да се постигнат нови качества – 
устойчиво и интензивно развитие, конкурентноспособност, ефективност, собствен „профил”. 

 
 

 

 Приоритетна област 4:Развитие на пазара на труда и подобряване на 

жизнения стандарт 
Високото равнище на заетост е важно условие за постигане на по-бърз и траен растеж, 
социално сближаване и повишаване на доходите. Увеличаването на броя на хората, 
участващи на пазара на труда, е най-добрият начин за съхраняване на икономическата, 
социалната и териториалната устойчивост на общината. Необходимо е да се насърчава 
разкриването на нови предприятия в общините, повишаването на адаптивността на 
работниците и фирмите и интензифицирането на процеса на създаване на работни места.Тук 
важно значение ще има балансът между гъвкавост и сигурност на пазара на труда – 
гъвкавите форми на заетост не трябва да се въвеждат за сметка на ограничаване правата на 
заетите и сигурността на работното място. 

Укрепването на човешкия капитал, повишаването на заетостта и подобряването на 
качеството на живот водят до социално сближаване и повишаване привлекателността на 
средата за обитаване на всяка териториална общност. Общият ефект е не само в ползите за 
общото икономическо развитие и грижата за хората, но и в съхраняването и развитието на 
човешкия потенциал, традициите и подобрената жизнена среда.  

Подобряването на уменията на човешките ресурси за по-висока приспособимост към 
икономическите и социалните промени е предизвикателство за всички райони на страната. 
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Регионалните дефицити в качеството на човешките ресурси са неравномерно разпределени 
по територията, но навсякъде се наблюдават негативни тенденции към откъсване на 
образованието от регионалната икономическа среда, недостиг на умения и квалификация за 
работа с новите технологии и изискванията на производствения процес, прекъсване на 
връзката между образованието и потребностите на местните пазари на труда, липса на 
осъзната фирмена политика за квалификация и обучение на работната сила. 

 
 

Приоритетна област 5: Подобряване на техническата инфраструктура и 

състоянието на околната среда 
Прилагането от общината на ефективни политики по околната среда и насърчаването на 
иновациите, създават нови пазари и работни места и повишават конкурентоспособността 
посредством по-висока ефективност на използването на ресурсите и създаване на нови 
инвестиционни възможности. В този смисъл политиката по околната среда и развитието на 
„зелена” местна икономика могат да способстват за преодоляване на дефицитите в 
развитието и постигането на ускорен растеж и заетост в общината. 

Балансираното, екологосъобразното и устойчивото устройство и развитие на 
територията е в тясна зависимост от състоянието на техническата инфраструктура на 
общината. Обновяването на съществуващата и развитието на по-модерна инфраструктура 
има определящо значение за повишаване на инвестиционната привлекателност, за 
подобряване качеството на околната среда и спомага за по-бързото интегриране на област   
та в регионален и национален план. 

С модернизацията и развитието на базовата инфраструктура политиката за регионално 
развитие следва да постигне: 

• Осигуряване на балансирано, екологосъобразно и устойчиво развитие на 
територията, привличане на инвестиции, повишаване на заетостта и 
икономически растеж; 

• Изграждане на необходимите елементи на инфраструктурата в населените 
места , съобразно техните нужди и потенциал за развитие; 

• Подобряване предлагането на стоки и услуги; 

• Намаляване на различията между отделните селища; 

• Подобрена среда на обитаване; 

• По-голяма мобилност на населението. 

Обновената и развита техническа инфраструктура е фактор, който стимулира развитието на 
бизнеса и икономическото сближаване на цялата територия на област   та и създава условия 
за използване на местния потенциал. Дейностите по нейното изграждане водят до създаване 
на нови работни места в процесите на нейното изпълнение и експлоатация. 
Модерно изградената инфраструктура е предпоставка за привличане на инвестиции и 
повишаване ефективността на икономическите дейности, тя осигурява по-голяма мобилност 
на бизнеса и населението, оптимизира трафика и цените за превоз на хора и стоки. 

 

Приоритетна област 6: Институционален капацитет и ефективна 

администрация 
 

Развитието на капацитет за ефективно планиране, програмиране, управление, 
наблюдение, контрол и оценка при усвояване на средствата по структурните фондове на ЕС 
и от националните източници е изключително важно за успешното реализиране на 
стратегията и общинските планове и за постигане на ускорено социално-икономическо 
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развитие. Работата за повишаване на административния капацитет трябва да продължи и да 
включи мерки за: 

• Обучение и усъвършенстване на знанията на служителите на регионално и 
местно ниво по разработване, управление и реализация на проекти по 
Оперативните програми, стратегическо планиране и мониторинг и оценка на 
изпалнението на стратегически документи; 

• Създаване на специализирани звена в област  на та и общинските 
администрации по разработване, управление и реализация на проекти;  

• Изграждане на информационна система между област   ните и общинските 
администрации за непрекъснато информиране на бизнеса, неправителствения 
сектор и гражданите за възможностите за финансиране на проекти по 
Оперативните програми и за състоянието на изпълняваните проекти, стратегии, 
планове и програми на област   но и общинско равнище. 

 

 
6.МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ 
 

Приоритетна област 1: Създаване на условия за развитие на местни 

общества на знанието 
Мярка 1. Повишаване ефективността на обучението  

• Непрекъснато повишаване на квалификацията на педагогическите и 

управленските кадри в системата на основното и средното образование на 

общината; 

• Интеграция на учениците от ромски произход, подлежащи на задължително 

обучение; 

• Намаляване на спада в преждевременното напускане на училище и повишаване 

достъпа до начално образование с подчертан акцент към групите в 

неравностойно положение; 

• Модернизацция на образователния процес и инфраструктура: осигуряване на 

условия за предучилищно образование и постепенно преминаване към 

целодневен учебен процес. 

Мярка 2. Подобряване на материално-техническата база 

-Подобряване на средата за обучение с оглед осъществяване на преход към 

информационно общество: компютъризация на училищата съобразно количествените 

параметри и на етапи, увеличаване на извънкласната подготовка за усъвършенстване на 

компютърни умения; 

Мярка 3. Активно включване на всички звена на училищната общност –  

родители, учители и НПО в образователния процес 

Повишаване ефективността на взаимодействие между родители, учители и училищни 

настоятелства; 
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• Укрепване на съществуващите и създаване на извънучилищни заведения, в които да 

се работи за пълноценно използване на свободното време на учениците, за развитие 

на индивидуалността и стимулиране на творческите им заложби;  

• Разяснителна и организационна дейност за намаляване броя на учениците, които 

остават извън училище (деца на социално слаби семейства, на семейства от 

малцинствен произход); 

Мярка 4:. Фокусиране на образователните програми върху творчеството, иновациите и 

предприемачеството 

• Преобразуване на съществуващите образователни програми в посока включването на 
образователни модули по творчество, иновации и предприемачество. 

• Намиране, адаптиране, надграждане и разпространение на новаторски образователни 
решения (продукти) за сферата на професионалното образование и обучение 

Мярка 5. Развиване на учене през целия живот за повишаване участието в трудовия 

живот 

• Сътрудничество по теми, свързани с професионалното образование и обучение, между 
работещи в областта на професионалното образование и обучение организации от страни 
от ЕС 

• Подпомагане на чуждоезиковото обучение и лингвистичното разнообразие 

Мярка 6 Стимулиране на квалификацията и преквалификацията на работната ръка 

• Промотиране на програми и курсове за придобиване на професионална квалификация 

или обучения по чужд език за повишаване пригодността на работната  

 

Приоритетна област 2: Развитие и модернизация на икономиката 
 

Мярка 1. Маркетингово планиране  за стимулиране икономическото развитие  . 

-Създаване на инвестиционен профил на общината, който да се опира на 

специфичните й предимства: традиции в производството на селскостопанска 

техника, ветеринарни лекарствени средства, растениевъдство и животновъдство, 

ловен туризъм. Отпечатване на брошура на няколко езика. 

-Създаване и адресиране на промоционалните послания и кампании към 

потенциални инвеститори, съобразени със специфичните цели на местното 

развитие;  

-Разработване на модели за сътрудничество между производителите с цел по-

добро използване на промоционалните кампании на тяхната продукция и за 

популяризиране на имиджа на общината. 

Мярка 2. Засилване на сътрудничеството със заинтересованите страни за 

популяризиране на предимствата на общината. 

-Използване на съществуващите връзки с побратимени градове за стимулиране на 

бизнес контактите; 
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-Изпълнение на проекти за икономическо сближаване и развитие по програми за 

териториално сътрудничество;  

-Установяване на контакти с национални и чуждестранни бизнес партньори; 

-Установяване на близко сътрудничество с Агенцията за чуждестранни 

инвестиции и с организации за икономическо развитие на национално и 

регионално равнище. 

Мярка 3. Осъществяване на дейности за привличане на нови инвестиции и 

утвърждаване имиджа на общината като традиционен производител на специфични 

продукти 

-Поддържане на актуални инвестиционни профили на интернет страниците на 

общината; 

Организиране на бизнес инвестиционни форуми с чуждестранно участие; 

-Участие в бизнес форуми и срещи;  

-Организиране и участие на стопанските субекти от общината в изложения, 

панаири и информационни кампании за стимулиране на икономическите връзки, 

сътрудничество и реклама на тяхната продукция; 

-Изграждане на  Агробизнес център Завет;  

Мярка 4. Разширение и модернизация на биотехнологичните производства  

Разширяване асортимента на биотехнологичното производство с  различни препарати 

за растителна защита, за които има пазарна ниша с определен пазарен потенциал в страната, 

засега почти заета от скъпи вносни продукти. 

 Целесъобразно е да се разшири и модернизира цеха за производство на лекарствени 

продукти в гр. Завет. 

Мярка 5: Модернизация на предприятията  

• Технологична модернизация на „Раломекс” АД, гр. Завет. за повишаване на тяхната 

конкурентноспособност и от разширяване на пазарите в страната и чужбина.  

• Подобряване и разширяване на дейността на шивашкото производство 

Мярка 6 Стимулиране на специфични за района видове туризъм 

• Подкрепа на дейности за обществено осведомяване, чрез комуникационни кампании за 

подобряване на осведомеността за природното, културно и историческо наследство. 

- Осведомяване на населението за възможности за селски и ловен туризъм както и 

тяхното финасиране по ЕП 

 

 

 
Приоритетна област 3:Ефективен и конкурентен аграрен сектор 
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Мярка 1. Развитие на зърнопроизводството и отглеждането на технически 

култури 

• Обновяване на машинотракторния парк; 

• Изграждане на силози за съхраняване на зърно; 

• Стимулиране на процеса за уедряване на площите за зърнопроизводство и 
отглеждане на технически култури; 

Мярка 2. Развитие на модерно животновъдство с преработвателен сектор 

• Разработване на устройствени планове на територии извън населените места, 
подходящи за животновъдство и за изграждане на базова инфраструктура; 

• Подготовка и реализация на проекти, финансирани по Програмата за развитие 
на селските райони за създаване на модерни ферми от европейски тип; 

• Насърчаване на бизнеса за изграждане на МСП за преработка на продукцията. 
• Програма за развитие на мандрите в с.Острово и Брестовене  

• Изграждане на сертифициране пунктове за изкупуване на млякото 

Мярка 3. Обновяване и увеличаване на трайните насаждения  

• Максимално оползотворяване на възможностите по Програмата за развитие на 
селските райони за създаване на нови трайни насаждения; 

• Отреждане на общински и държавни земи, вкл. и продажба, за инвестиции в 
трайни насаждения; 

• инвестиции за създаване на трайни насаждения, съобразени с 
природоклиматичните условия и с възможностти за износ на прясна, замразена 
или преработена продукция; 

• Изграждане на хладилни комплекси за съхранение на продукцията. 

Мярка 4.  Развитие на пчеларството  

• Засилване контрола на неригистрираните пчелини; 

• Стимулиране на растениевъдите да засявят по-големи площи с медодайни 
култури – рапица, анасон и др. 

• Контрол за третиране с пестициди и забарана за пръскане със селкостопански 
самолети; 

• Кандидатставане с проектни предложения по ПРСР и по национални програми 
за развитие на пчеларството; 

• Усъвършенстване на местното законодателство за стимулиране развитието на  
пчеларството; 

• Укрепване на пчеларските сдружения. 

Мярка 5. Залесяване на ерозирали и неподходящи за ползване площи 

• Насърчаване провеждането на залесителни мероприятия в определени 
общински и държавни територии с висока ерозия или неподходящи за 
обработка/ползване като пасища; 

• Поддържане на съществуващите разсадници в общините, а при липса на такива 
– отреждане на подходящи общински земи и предоставяне на бизнеса за 
изграждане на разсадници за посадъчен материал; 

• Ангажиране на част от лицата, работещи по програмите за заетост, 
финансирани от държавата, за изпълнение на залесителни мероприятия през 
благоприятните сезони; 
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Мярка 6. Осигуряване на достъп до актуална информация и повишаване на 

научното обслужване в аграрния сектор 

-Информацията следва да включва пазарната конюнктура, новости в земеделието, 
животновъдството, подходящи за района сортове, породи, начини за съхранение на 
продукцията, възможности за финансиране на аграрни дейности, консултации, европейски 
изисквания.  

-Достъпът до тази информация се осигурява чрез интернет сайт, мрежа от агробизнес 
центрове (поне по един във всяка община, но с единно управление и координация в област  
ния център). Мярката следва да се реализира като единна система за информация и съвети в 
земеделието. 

Мярка 7. Подкрепа на млади фермери  

Младите фермери имат възможност за директна финансова помощ за развитие на 
бизнес. Необходимо е да им се съдейства при изготвяне на бизнес планове и в подготовката 
на проекти за кандидатстване за финансиране по национални програми и Програмата за 
развитие на селските райони. Мярката предвижда и включване в обучение, административни 
услуги, съвети и активни пропагандни мерки за насочване на млади хора в развитието на 
този бизнес, подпомаган от държавата и ЕС. 
 

 Приоритетна област 4:Развитие на пазара на труда и подобряване на 

жизнения стандарт 
Мярка 1. Повишаване на трудовата заетост чрез усвояване на нови 

професионални умения от работната сила  

• Включване на бизнеса и НПО в проекти за обучение на работната сила и 
стимулиране изграждането на собствена система за професионална подготовка 
на кадрите; 

• Засилване на връзките между професионалните училища  и бизнеса; 

• Насочване на активните политики на пазара на труда към обучения и 
квалификации, даващи възможност за конкретна трудова реализация в района, 
чрез разработване на програми и курсове за обучение, директно насочени към 
изискванията на бизнеса ; 

• Разработване и реализация на такива проекти за обучение и квалификация, 
които да се финансират по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”; 

• Изпълнение на програми, преодоляващи несъответствията между уменията и 
нуждите на пазара на труда. 

• Изграждане на система за непрекъсната професионална квалификация; 

• Обучение в използване на информационни и комуникационни технологии; 

Мярка 2. Създаване на условия за непрекъснато професионално обучение с цел 

повишаване адаптивността на безработните лица към потребностите на 

икономиката  

• Интервенции, отнасящи се до активно включване на социалните партньори в 

професионално обучение и квалификация с различна продължителност и 

интензивност, след провеждане на проучвания за нуждите на пазара на труда;  

• Професионална преориентация /повторно обучение/ и преквалификация на 

заетите в районите, в които се осъществяват структурни промени; 

• Стаж за млади хора и адаптиране в работната среда; 
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Мярка 3. Интегриране на цялата териториална общност към пазара на труда  

• Субсидирана заетост в жизнени производства по различни национални 

програми; 

• Информационна система за търсената от инвеститорите работна сила и 

съответно предлаганите работници и специалисти; 

• Подготовка и реализация на проекти финансирани по Оперативните програми 

в подкрепа на инвеститори при разкриване на нови работни места в определени 

региони; 

• Подкрепа на самонаетите лица; 

Мярка 4. Повишаване на ефективността на здравеопазването 

Тук се включват както вътрешни действия за усъвършенстване и подобряване 
качеството на здравните услуги, така и организационни, свързани с предлагането им и 
достъпа до тях: 

• Разширяване обхвата на профилактичната дейност; 

• Подобряване качеството на извънболничната и болнична помощ; 

• Разширяване и осъвременяване на мрежата от заведения, предоставящи 
профилактични, здравни и рехабилитационни услуги; 

• Разкриване на хоспис в общински център ; 

• Осъвременяване на материалната база и снабдяване на медицинската 
апаратура. 

• Разширяване обхвата на профилактичните прегледи и информационните 
кампании. 

Мярка 5. Усъвършенстване на взаимодействието между институциите за 

подобряване на здравеопазването 

• Създаването на условия за подобряване здравния статус на населението 
включват и усъвършенстване на институционалното взаимодействие, насочено 
към:  

• Все по-пълно обхващане на работещите лица в задължително здравно 
осигуряване; 

• Засилване на здравната и здравно-образователната превенция в училищата; 

• Подобряване на неблагоприятните фактори на селищната среда и ограничаване 
на свързаните с тях заболеваемост и смъртност; 

• Подготовка и реализиране на проекти за укрепване на материалната база на 
здравеопазването. 

 

Приоритетна област 5: Подобряване на техническата инфраструктура и 

състоянието на околната среда 
 

Мярка 1. Оптимизиране структурата на енергопотреблението чрез реализация на 

програми и проекти за енергийна ефективност 

• Разбработване на общинска  програма за енергийна ефективност; 

• Включване в Националната информационна система за потенциала, 
производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници. 



15 

 

• Въвеждане на електронни административни услуги за ВЕИ; 

• Енергийни обследвания на обществените и жилищните сгради; 

• Саниране на обществени и жилищните сгради, въз основа на извършените 
обследвания и реализация на проекти за ЕЕ; 

• Подмяна на горивните инсталации с енергоспестяващи съоръжения чрез 
финансиране на проекти за ЕЕ;  

• Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление във всички населени места 
от общината с автоматично управление; 

• Реализиране на мерики за енергийна ефективност в обществените и 
жилищните сгради. 

• Провеждане на активна информационна кампания за възможностите за 
финансиране на проекти от Европейските фондове, Национални програми и 
улеснено кредитиране от банките за въвеждане на енергоспестяващо отопление 
и осветление, вкл. изпълнение на ефективни топлоизолации на 
съществуващите обществени и жилищни сгради; 

• Информиране на населението за ползите от подмяна на осветителните тела и 
домакинските електроуреди с енергоспестяващи такива за битови нужди.  

Мярка 2. Използване на алтернативни източници на топлина, включително на 

възобновяеми енергийни източници. 

• Институционална подкрепа и насърчаване на бизнеса за изграждане на 
инсталации за производство на биодизел; 

• Проучване на възможностите и подкрепа на бизнеса за производство на 
брикети от дървени стърготини, слама, растителни стебла, и др. отпадни 
продукти, за отопление на индивидуални жилищни и стопански сгради в 
населените места, където не е възможно газифициране или прилагане на други 
съвременни способи за отопление; 

Мярка 3. Почистване на замърсени терени, сметосъбиране и преработка на 

отпадъците  

• Повишаване ефективността от разделното събиране на ТБО за рециклиране и 
преработка; 

• Изглаждане на система за разделно сметосъбиране в община   Завет;  

Мярка 4. Запазване и поддържане на биоразнообразието в защитените територии  

• Предприемане на постоянни мерки по опазване и възстановяване на 
застрашени растителни и биологични видове; 

• Изготвяне и изпълнение на планове за управление на защитените територии; 

• Изграждане на екологична туристическа инфраструктура – екопътеки, детски 
площадки, места за палене на огън, биваци и др. съоръжения в защитените 
територии и зоните за отдих, с цел опазване на природата и биологичното 
разнообразие. 

Мярка 5. Институционални мерки и партньорство с бизнеса и НПО по опазване на 

околната среда. 

• Провеждане на действия за повишаване на екологичното съзнание на 
населението в партньорство с медиите; 

• Използване на програмите за заетост за решаване на екологични проблеми; 

• Повишаване на екологичното съзнание на подрастващите в училищата; 
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• Поощряване на граждански инициативи за опазване на природата. 

• Публично-частно партньорство с бизнеса и НПО за поддържане на 
биоразнообразието в защитените територии и обекти; 

• Изготвяне и реализация на проекти от общината, финансирани по Оперативна 
програма „Околна среда” и националните програми, в партньорство с други 
общини и региони от държави – членове на ЕС, за съхраняване и подобряване 
качеството на околната среда. 

Мярка 6. Модернизация на телекомуникационната мрежа и разширяване прилагането 

на съвременни съобщителни услуги 

• Обновяване на Интернет страниците на общинската  администрации с богата и 
разнообразна информация, новини и разширяване достъпа до предлаганите 
услуги; 

• Увеличаване на броя на обществените места за достъп до Интернет – 
библиотеки, читалища, училища, информационни центрове и др. 

Мярка 7. Подобряване на водоснабдяването на населените места от област та 

• Реализиране на проект за воден цикъл в общинския център; 

• Максимално използване възможностите на местни водоизточници; 

• Изграждане на допълнително водоснабдяване в населени места с недостиг на 
питейна вода. 

Мярка 8. Обновяване и доизграждане на канализационните системи   

• Изграждане на на канализационната мрежа в големите селища 
Завет,Брестовене,Острово; 

• Изграждане на пречиствателни съоръжения в населените места с над 2000 
души население. 

Мярка 9. Разширяване на вида и качеството на съобщителните услуги за населението 

• Продължаване на цифровизацията на фиксираната телекомуникационна мрежа; 

• Подобряване на телекомуникационното обслужване в малките населени места 
и разширение на селищната телефонна мрежа;  

• Създаване на технически условия за осигуряване на достъп до 
далекосъобщителните услуги за хора със специфични потребности (хора в 
неравностойно положение, социално слаби, възрастни, неграмотни). 

Мярка 10. Развитие на пътната инфраструктура 

• Проектиране на II – клас пътища   

• Проектиране на III – клас пътища 

• Проектиране на IV – клас пътища 

• Реконструкция и модернизация на Път ІІІ–4902 Разград – Веселец    от км 8+600 до км 
28+800 

• Ремонт на път ІV-23017 Сушево-Прелез-ІІІ-1137 от км 11+500 до км 21+900 

• Реконструкция и модернизация на вътрешно селищна пътна мрежа 
 
  

Приоритетна област 6: Институционален капацитет и ефективна 

администрация 
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Мярка 1. Изграждане на  общинска инфраструктура за подобряване на 

информационното и административното обслужване на бизнеса 

• Засилване капацитета и изграждане на консултантски и информационен център  в 
общината  за предоставяне на навременна и компетентна информация относно 
пазарната, ценовата и икономическата политика, свързана с развитието на 
определени сектори на икономиката, в т. ч. селското стопанство и преработката на 
продукцията от него. 

Мярка 2. Приложение на информационните технологии при предоставяне на услуги 

• Въвеждане на информационно-комуникационните технологии на всички нива в 
администрацията на общината; 

• Въвеждане на нови технологии и информационни продукти за административно 
обслужване на бизнеса; 

• Информиране за видовете и съдържанието на различните услуги и техните 
приложения на местно ниво, в т.ч. и в отдалечените от центъра населени места; 

• Информиране на малкия и средния бизнес за възприемане и ефективно използване 
на информационните и комуникационни технологии; 

• Инициативи за придобиване на умения от населението за работа с 
информационните и комуникационните технологии; 

• Провеждане на курсове за обучение по съвременни информационните и комуника-
ционни технологии, финансирани с проекти по ОП РЧР и ОП АК. 

Мярка 3. Институционална подкрепа и партньорство с бизнеса  

Необходимо е местният бизнес, особено малките и средни предприятия, да отговорят 
на предизвикателствата на съвременната икономика за технологично обновление и 
прилагане на иновациите.  

• Развитие на електронното правителство; 

• Обучение на  общинската администрация в нови направления, в т.ч. за 
подкрепа на бизнеса, за участие в трансграничното и регионално 
сътрудничество, за необходимостта и условията за  развитие на клъстери; 

• Непрекъснато повишаване на административния капацитет и експертния 
потенциал на  общинските структури. 

• Въвеждане на добри практики и положителен опит в организацията на 
публичните услуги в общината, в т.ч. чрез използване на съвременни 
информационни и комуникационни технологии; 

• Подобряване ефективността в обслужването на едно гише на общинско ниво. 

Мярка 4.Укрепване на капацитета на общинската администрация 

• укрепване на общинските административни структури, отговарящи за 
разработването, координирането, изпълнението и оценката на изпълнените 
проекти; 

• подобряване на координацията и взаимодействието между различните селищни 
места и изпълнители на действията и мерките от общинската стратегия; 

• техническа помощ при подготовката на проектите; 

• обучение и развитие на умения по управление на проекти и финансов контрол; 

• информационно осигуряване на процеса на управление; 

• системи за наблюдение. 
 

7.СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ    Приложение 2 
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7.1.ПОДХОД ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА СИСТЕМАТА ОТ ИНДИКАТОРИ 

Системата от индикаторите е неизменна част от цялостната оценка за наблюдение, оценка и 
актуализация на ОПР, която е подробно представена в т. 7. Система за наблюдение и 

оценка. Тя е основен обективен инструмент за проследяване изпълнението на ОПР. Избора 
на подходящи индикатори се базира на специфичните характеристики на стратегическата 
част на ОПР и съвременните методи за наблюдение на стратегическото планиране. 
Процеса на разработването на системата от индикатори за настоящия ОПР премина през три 
етапа: 

• Преглед на научна литература и системи от индикатори използвани в урбанистичната 
практика; 

• Създаване на банка от индикатори и дефиниране на нови такива; 

• Анализ, организиране и избор на подходящи индикатори за целите на настоящия ОПР. 

Набора от избраните индикатори е обусловен е следните критерии:  

• Да имат количествена характеристика; 

• Възможност индикаторът да се измерва чрез наличните източници на информация, 
включително НСИ, ТСБ, ОДМВВР действащите индикатори използвани в общината за 
проследяване напредъка по други планове и стратегии и други; 

• В най-пълна степен да измерват заложените цели и мерки в плана 

Индикаторите обхващат широк набор от теми, които пряко касаят икономическото, 
социалното и екологичното развитие на общината и отразяващи изпълнението на мерките в 
плана.  
За всяка приоритетна област в ОПР са избрани няколко водещи индикатора за въздействие, а 
за по-адекватното измерване на прогреса по приоритетните области – към всяка мярка е 
определен един основен индикатор, който най-пълно съответства на нея. 
 
Адекватното измерване на прогреса на ОПР зависи от точността на началните стойности на 
отделните индикатори, които са определени от официални източници на информация. 
Определени индикатори не притежават начална стойност, което се дължи или на 
разминаване в данните от различните източници на информация, или поради все още 
липсващата система за събиране на данните. Въпреки това е целесъобразно за нуждите, 
както на настоящия план, така и за бъдещето обективно измерване на различни области в 
развитието на общината да се разработи и поддържа информационна база за тях. Подобна 
база данни следва да се поддържа от общинската администрация и нейните специализирани 
администрации и отдели. Необходимо е активното и регламентирано взаимодействие между 
общинските звена и представителите на експлоатационните ведомства, териториалните 
подразделения на националните дирекции, неправителствения и частния сектор. 
Поддръжката на общинския справочник следва да бъде неразделна част от дейностите по 
организирането и представянето на годишните доклади за изпълнение на ОПР, заложени в 
системата за наблюдение и оценка на плана. 
Системата от индикатори е структурирана в два основни направления – индикатори за 
въздействие и индикатори за резултат, напълно удовлетворяващи „Методическите 
указания…“ на МРРБ. Съвместно, двата типа индикатори позволяват да се определи 
степента на постигане на целите и приоритетите заложени в ОПР на община Завет. 
Стратегическите цели представят желаното и възможно бъдещо състояние, докато 
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приоритетните области представляват областите на действие и въздействие. Двата елемента 
изискват към тях да се приобщят различни индикатори. 

7.2.ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

За набиране на изходните стойности на разработената система от индикатори са използвани 
различни източници на надеждна информация: НСИ – данни от текущата статистика, 
националното преброяване проведено през 2011 г.; Информационната система за управление 
и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България /ИСУН/;   

7.3.ВИДОВЕ ИНДИКАТОРИ 

Системата от индикатори измерва социални, икономически, физически и финансови 
характеристики на общината.  
Съобразно с „Методическите указания...”, индикаторите за въздействие са насочени към 
реализацията на целите, докато индикаторите за резултат са свързани с действията в рамките 
на отделните приоритетни области. Първият вид следва да оцени цялостната ефективност на 
стратегията и какво е достигнатото състояние на общината, спрямо визията и 
стратегическите цели до 2020 г. Вторият вид индикатори могат да бъдат съотнесени и 
спрямо конкретен ключов проект, включен в програмата за реализация на ОПР. 
Индикаторите за въздействие са разделени в четири категории, спрямо стратегическите цели 
на ОПР.  
Индикаторите за всяка цел са формулирани въз основа на ключовите тематични компоненти 
от съдържанието на целите. 

7.4.ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Примерният списък на индикатори е както следва: 

• Повишаване на активността на пазара на земята/ терени на територията на общината  

• Километри  ремонтирани пътища 

• Увеличаване на дължината на В и К инфраструктура в населените места 

• Подобряване на показателите за оценка на екологичното състояние на общината 

• Повишаване на броя постоянно заети на територията на общината 

• Брой закрити и новооткрити малки и средни предприятия на територията на общината 

• Увеличаване на дължината на В и К инфраструктура извън населените места 

• Повишаване качеството на пътната мрежа, чрез извършени ремонтни работи 

• Увеличаване на броя километри в общинската пътна мрежа 

• Процентно увеличаване на инвестициите на територията на общината 

• Брой санитарни сгради 

• Подобряване показателите за енергийна  ефективност  

• Брой партньорски проекти по линия на Европейския съюз на училищата в общината 

• Брой участници в етнографски фестивали и празници 

• Брой спонсори, брой гости от чужбина. 

• Увеличаване на броя посещения в библиотеките и брой предлагани от тях услуги 

• Брой масови спортни мероприятия годишно 

• Брой курсове и брой обхванати в тях граждани на общината над 40 години 

• Процент от завършилите  професионалния техникум - ангажирани в местни компании 
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По предложение на кмета на общината, общинският съвет определя работна група за 

наблюдение,  която  извършва  мониторинга  и  оценката  на изпълнението на плана за 

развитие. Постоянната работна група изпълнява следните задачи: 

• разглежда и утвърждава индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана; 

• периодично извършва преглед на постигнатия напредък по отношение на целите; 

• анализира резултатите от изпълнението на мерките и степента на постигане на целите; 

• разглежда резултатите от междинната оценка; 

• разглежда предложения за преразпределение на средствата по мерките; 

• предлага промени, свързани с постигането на целите на плана. 

Кметът изисква регулярни отчети от работната група извършваща надзора и оценката за 

осъществяване на плана. В отчетите се оценява прогреса при реализацията на задачите и 

мерките, обсъжда се изпълнението на посочените показатели на реализацията ( посочва се 

дали задачата/мярката е осъществена или не; ако е реализирана - какъв е прогресът, а ако не - 

причината за неизпълнението или закъснението ). 

Заключителната оценка се извършва след изтичане на плановия период и включва: 

оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси за изпълнение на плана за  

оценка на общото въздействие анализ на положителните и отрицателните фактори при 

изпълнението на програмата оценка  на степента на постигане  на целите  и  на 

устойчивостта на резултатите изводи и препоръки относно прилагането на политиката за 

регионално развитие По резултатите от заключителната оценка и анализа на социално-

икономическите фактори се изготвя нов план за следващия период на планиране. Оценката 

за осъществяването на плана може да бъде вътрешна или външна. За външната оценка се 

наема независима професионална институция. За вътрешната оценка е достатъчна същата 

институция, която е координирала реализацията на плана и упражнявала надзор по неговото 

осъществяването. 

Оценките се възлагат от кмета на общината. 

8.СИСТЕМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКИ      Приложение 3 

8.1.ЗНАЧЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА 

Задължително условие за успешната реализация на общинския план за развитие е неговата 
способност за адаптация към промените в общинските характеристики през следващите 
седем години. За да бъде ОПР основа за разработване на стратегическите документи през 
програмния период 2021-2027 е нужна неговата актуалност в края на 2020 г. Тези особености 
посочват потребността от разработването на система за наблюдение и оценка на плана. 
Системата обвързва отделни звена, извършваните от тях функции и последователността на 
операциите във времето.  
Целите на системата са да се определи степента на изпълнение на планираните цели, да се 
проследи съответствието на плана с променящите се условия и да се аргументира нуждата от 
неговата актуализация.   
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Основните задачи пред системата са информационното обезпечаване, приложението на 
системата от индикатори на ОПР, пълноценната координация и взаимодействие на 
участващите структури и успешното публично представяне на резултатите от наблюдението. 
Системата за наблюдение и оценка интегрира идентифицираните индикатори за измерване 
на резултатите и въздействието на плана. 

8.2.УЧАСТВАЩИ СТРУКТУРИ 

Основните участници са общинския съвет на община Завет, кмета на общината, 
специализираните дирекции и отдели в местната администрацията, разнообразните 
институции осигуряващи информация, всички заинтересовани страни, професионалните 
общности и участващите експертни екипи. 
Общинският съвет е ръководния орган за наблюдение на ОПР. Представители на общинския 
съвет активно участваха в разработването на документа, осигурявайки условията за открито 
осъществяване на регламентираните дейности по планирането на общинското развитие. 
Практиките за осигуряване на публичност следва да бъдат продължени и във времето на 
реализацията на плана, като се гарантират нормативните изисквания за отчетност на 
резултатите от ОПР. 
Кметът на общината организира наблюдението на ОПР. Основният инструмент за 
наблюдение и оценка на реализацията на плана е годишният доклад, подготвян в началото на 
всяка година от програмния период, с изключение на първата. Кметът въвежда и контролира 
процедурата за подготовката на доклада, след което предлага завършения документ за 
одобрение от общинския съвет.. 
Специализираните дирекции и отдели в общинската администрация активно се включват във 
всички етапи на разработването и реализацията на общинския план. Тяхната роля е да 
осъществяват необходимата комуникация и координация с всички останали участващи 
страни. Съществена роля е и предоставянето на експертна дейност при подготовката на 
годишните доклади. 
Задължително е въвличането на институциите, предоставящи нужната информация за 
проследяване на плана, съобразно с неговите индикатори. Основните източници на 
информация са Националният статистически институт, Териториалното статистическо бюро,  
Агенцията по заетостта, различни представителни проучвания на местната администрация, 
неправителствени организации и експертни колективи. 
Заинтересованите страни обхващат представители на областната администрация, 
неправителствения сектор, частния сектор, образователните и културни институции, 
професионалните общности, заедно с отделните жители в общината. Разработването на ОПР 
се проведе в условията на коректна и креативна комуникация между всички заинтересовани 
страни, обменящи идеи чрез проведените обществени обсъждания и анкетни проучвания. 
Обособилите се контакти следва да бъдат използвани и през предстоящите седем години, с 
оглед осигуряването на по-пълна представа за реалните резултати от изпълнението на плана. 
Препоръчително е подготвянето на контактна листа, въз основа на която да се организират 
предстоящите дискусии. 
Обвързването на изброените звена в единна система за взаимодействие позволява 
всеобхватно наблюдение на ОПР и точна оценка на неговите прогрес и ограничаващи 
фактори. 

8.3.ДЕЙНОСТИ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА ПЛАНА 

В същността на системата за наблюдение и оценка на ОПР Завет са предвидените отделни 
дейности и тяхната последователност. 
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Съгласно законодателството в сферата на регионалното развитие, кметът на общината и 
общинският съвет съвместно обезпечават дейностите по изработването, съгласуването и 
последващите реализация и наблюдение на ОПР. Двата органа осигуряват предпоставките за 
въвличане на обществеността в работата по създаването и прилагането на плана. Кметът на 
общината организира цялостния процес в условията на постоянна координация и 
комуникация с одобряващия и приемащия орган – общинския съвет. 
Общинският съвет е определен като основен орган за наблюдение на ОПР. Функциите на ОС  
са осигуряване на необходимата информация за оценка, координация и разпределение на 
отговорностите между отделните структури от общинската администрация, изпълняващи 
ОПР, както и поддържане на непрекъсната комуникация с централните и местните 
институции. ОС утвърждава необходимите мерки за промяна и усъвършенстване на 
системата за наблюдение и оценка на плана. Успоредно е хармонизирането на изброените 
дейности с действащото законодателство и утвърдените норми за обществената дейност в 
страната, както и популяризирането на резултатите от ОПР в публичното пространство. 
Кметът организира наблюдението на конкретните дейности по реализацията на ОПР. 
Инструментът за обобщаване и представяне на резултатите от прилагането на ОПР, 
респективно неговото наблюдение, е годишния доклад. Системата за наблюдение на ОПР 
Пловдив предвижда изработването на общо шест доклада. Изводите от съдържанието на 
докладите са информационната основа за междинната и последващата оценка на плана и 
предоставя информация за:  

• социалните, икономическите и екологичните промени в рамките на общината и 
прилежащата й външна среда; 

• степента на изпълнение на предвидените стратегически цели; 

• конкретните резултати от изпълнението на задълженията от страна на изпълняващите 
плана; 

• мотивирани предложения за подобряване на системата за наблюдение, както и за 
цялостния процес по изпълнението на плана. 

Компетентните органи следва да предоставят информация относно предприетите мерки за 
осигуряване на публичност на плана, идентифицираните проблеми и предложения за тяхното 
преодоляване, използваните начини за събиране на информация, функционирането на 
формираните партньорства. Докладът се обсъжда и приема от ОС. 
Съществена функция на ОС и кмета е планирането на вътрешна организационна структура, 
където са детайлно разпределени задълженията на специализираните общински дирекции и 
отдели, поддържащи процеса по наблюдение на ОПР. 
Изработването на междинна оценка на ОПР е предвидено за 2017 година. Междинната 
оценка следва да проследи: 

• досегашния прогрес на плана;  

• актуалността на стратегията му спрямо настъпилите промени в средата; 

• ефективността на координацията между компетентните органи. 

Междинната оценка трябва да констатира и аргументира нуждата от актуализация на ОПР. В 
случай на подобна необходимост, актуализирания документ на ОПР е предвиден за 
разработване през втората половина на 2017 година и съобразно структурата на настоящия 
документ. По този начин междинната оценка е ключов инструмент за оценка на 
изпълнението на ОПР и представлява логическо продължение на предходните годишни 
доклади.  
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Междинната оценка се изработва от експертен екип при взаимодействие между всички 
заинтересовани страни, предоставящи становище за досегашните резултати от плана. 
Оценката синтезира дейностите по събиране и обработка на информация, приложение на 
системата от индикатори, формулиране на насоки за корекция на плана. Извършването на 
дейностите изисква екип, предоставящ нужната експертна дейност, и активно 
взаимодействащ със специализираните администрации в общината. Ключова роля 
изпълняват заинтересованите страни, предлагащи необходимата информация и своите 
гледни точки, заедно със специализираните институции, съхраняващи нужната 
статистическа информация. Кметът внася документа за обсъждане от ОС, който го одобрява 
и по този начин формално завършва междинната оценка. 
Изводите на междинната оценка отвеждат до евентуалната актуализация на ОПР. Главните 
причини за промяна на плана могат да бъдат продиктувани от динамичните социални и 
икономически процеси на общинско ниво, заедно с възникнали съществени изменения в 
екологичната обстановка. Към тези обстоятелства се присъединяват и важни промени в 
законодателната и стратегическата рамка – набора от европейските и националните 
нормативни и стратегически документи, основните политики и секторните планове и 
програми. Междинната оценка следва да оцени значимостта на настъпилите изменения и 
адекватността на наличния ОПР спрямо тях. Оценката определя дали е целесъобразно 
формулирането на допълнителни мерки и дефинирането на нови проекти – изработването на 
актуализиран документ със срок за изпълнение оставащото време от програмния период. 
Друга възможност е решението за актуализиране само на програмата за реализация. 

8.4.РАЗПРЕДЕЛНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

Представените елементи от системата за наблюдение, оценка и актуализация на ОПР са 
обобщени в прилежащата Приложение 3  за разпределение на дейностите във времето и сред 
отделните участници. 
Общите дейности са класифицирани в следните видове: 

• организиране; 

• наблюдение и одобряване; 

• експертна дейност; 

• осигуряване и събиране на информация; 

• провеждане на дискусии; 

• приложение на системата от индикатори на плана.  

Дейностите са разпределени сред идентифицираните компетентни органи и заинтересовани 
страни, във връзка с осъществяването на най-важните събития от хронологията на плана.  
Събитията са: 

• публична дискусия; 

• предварителен проект; 

• окончателен проект; 

• първоначална оценка; 

• последваща оценка; 

• годишен доклад; 

• публикуване и разпространяване; 
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• междинна оценка; 

• актуализиран документ на ОПР. 

В таблицата е приложена информация за разработването на ОПР, свързано с въвеждането на 
определени механизми за координация и комуникация между участващите, както и с 
извършването на конкретни операции. Механизмите следва да бъдат продължени във 
времето на реализацията. Всяко едно от ключовите събития е ориентирано към определен 
момент във времето и е свързан със задаване на конкретни отговорности. Подобен подход 
предлага детайлно разработена система, позволяваща успешно управление на ОПР, като 
съчетание от взаимосвързани и подредени във времето действия. 
През 2014 година е предвидено първоначалното 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, междинната, 
последващата оценка и евентуално актуализацията на документа. 
През 2015, 2016 и 2018, 2019 и 2020 година следва да се проведе последователността от 
изработване на годишен доклад, чрез приложението на системата от индикатори и 
използване на събраната информация от страна на специализираните дирекции и отдели в 
общината. След изготвянето на доклада следва да се организира публичното му представяне 
и разпространяване – 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 
/подготвената контактна листа/. Поредицата от събития завършва с организирането и 
провеждането на публична дискусия, въвличаща компетентните органи, заинтересованите 
страни и професионалните общности. На срещите, освен запознаване с резултатите, трябва 
да се обобщи и съхрани общественото мнение, като ресурс за следващите годишни доклади. 
Междинната оценка следва да се извърши от независим експертен екип през първата 
половина на 2017 година. Избраният екип, в състав според разпоредбите на ППЗРР, 
задължително използва разработената система от индикатори при постоянен контакт с 
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 година и 
финален момент от наблюдението и оценяването на общинския план. Последващата оценка 
дава препоръки за разработването на ОПР за програмния период след 2021 година. 
В случай на положително становище от междинната оценка, относно потребността от 
актуализация на ОПР, се изработва актуализиран документ на ОПР за периода 2018-2020. 
Актуализираният документ следва редът за подготовка на ОПР, включително техническото 
изпълнение на задачата и формалните процедури по неговото приемане. Документът е 
логично продължение на изводите и решение на проблемите, описани от доклада на 
междинната оценката. Структурата и стратегията на актуализирания план трябва да се 
основават и да надграждат изпълнявания до 2018 ОПР. 
 
 

9.ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМАЦИОННО 
ОБСЛУЖВАНЕ 

9.1.ОБХВАТ И ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТТА 
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Целта на тази дейност е да се приложат най-подходящите инструменти за участие на всички 
партньори и заинтересовани страни, както в процеса на подготовка, така и в процеса на 
реализация на общинския план. По време на разработването на ОПР, основните негови 
постановки са консултирани с общинската администрация, организации на работодателите и 
работниците, НПО, с широката общественост и активните икономически субекти от 
общината. Това отговаря на изискването на Закона за регионалното развитие и Правилника 
за неговото прилагане, които определят търсенето на партньорство, публичност и 
прозрачност като водещ принцип при разработването и реализацията на ОПР. Кметът и 
Общинският съвет са органите, които носят отговорност за осигуряване на информация и 
публичност за дейностите по ОПР. Прилагането на разнообразни инициативи за представяне 
на работата по ОПР стимулират гражданското участие и генерират идеи за приоритети, 
мерки и конкретни проекти. Балансирането на различни интереси и обсъждането на 
мотивирани предложения подпомага разработването на плана да постигне реалистични 
резултати, които точно отразяват специфичната местна действителност. Осигуряването на 
обществена ангажираност към разработването и прилагането на ОПР е гаранция за неговата 
успешна реализация. 

9.2.ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И 
ПУБЛИЧНОСТ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА 

Разработването на ОПР на Завет по отношение на прилагане принципа на партньорство и 
осигуряване на информация и публичност, следваше заложените във встъпителния доклад 
конкретни дейности и инициативи. Целта която експертният екип се стремеше да постигне 
беше от една страна да получи максимално обективна информация за състоянието, 
възможностите и нуждите на общината като общност от различни заинтересовани страни и 
от друга - да се представят и популяризират сред обществеността работните предвиждания 
на ОПР, начините за тяхната реализация и очакваните конкретни ползи за развитието на 
общината. Този подход позволи планът да балансира разнообразните интереси и максимално 
да отрази местната специфика.  
Беше осъществено активно и ефективно взаимодействие с Възложителя. Бяха изградени  
работещи партньорски отношения с екипа за изпълнение на проекта от страна на община 
Завет; точно изпълнение на съвместните решения и спазване на установените графици. 
Ръководителят на екипа осъществи представителните контакти с проектния екип на 
общината, със служители на дирекциите в общинската администрация и с ведомствата 
имащи отношение към проекта. Експертите комуникираха пряко със съответните 
специалисти от общинската администрация, другите институции, както и останалите 
заинтересовани лица. 

9.3.ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ В ПРОЦЕСА НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА 
ПЛАНА 

Действащата нормативна уредба разполага с добре изпитани в практиката инструменти за 
управление на реализацията на ОПР. Те са: годишни доклади за изпълнението на ОПР, 
междинна и последваща оценка на общинския план. Тези документи съдържат информация 
за постигнатия прогрес по изпълнението на ОПР, несъответствията между планираното и 
реалното състояние на общината към наблюдавания момент. Законодателството изисква 
публичното представяне на докладите - публикуване на официалната страница на Община 
Завет, както и препращането им към основните заинтересовани страни. Установено в 
практиката е провеждането на публични дискусии, на които отговарящите за управлението 
на плана звена представят постигнатите резултати и обсъждат със заинтересованите страни 
мерки за преодоляването на възникнали рискове и трудности. Друго направление в процеса 
на осигуряване на прозрачност и публичност по време на реализацията на ОПР е 
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формирането на оперативни партньорства за реализиране на определените с общинския план 
приоритетни проекти, които са неразделна част от Програмата за реализация. В програмата 
са описани: организацията за изпълнение на проектите, отговарящата структура и 
участващите партньори. Предвижда се общинската администрация периодично да публикува 
новини, свързани с ключовите проекти по общинския план, като част от структурата на 
интернет портала на Общината. Ефективен инструмент е използването на различни медийни 
платформи за популяризиране на инициативите. 
Очаква се да бъдат приложени разнообразни форми за насърчаване реализацията на смесени 
инициативи - ПЧП. Следва пълноценно да се развива и задълбочава осъществена по време на 
разработката на плана постоянна комуникация и взаимодействие с общинската 
администрация и администрациите на водещи публични субекти, особено в сферата на 
културата. 
 
10.ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР   ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

10.1.СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

Програмата за реализация е заключителния елемент от структурата на ОПР и водещата 
предпоставка за реализацията 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 оперативна основа за изпълнение на плана. 
Изясняването на смисловите връзки между отделните мерки и следващите ги проекти, 
определянето на ориентировъчна финансова стойност и източник на финансиране за 
проектите*, идентифицирането на отговорна структура и пълноценни партньори, успоредно 
с управлението на проектите във времето, са аспектите на основната цел. 
Дефинираните и включените 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 въвежда заради търсенето на 
рационална подредба на проектите и оптимално управление и разпределение на финансовите 
ресурси. Ограничен брой проекти не са съотнесени към конкретна мярка, но съобразно 
тематичната им насоченост са включени към проектите на отделните области за въздействие. 
 

*Посочените в последващия списък с проекти за реализация през периода 2014-2020 

източници на финансиране /конкретни инвестиционни приоритети и приоритетни 

оси на Оперативните програми/ са актуални към момента на предаване на Общинския 

план за развитие и е възможно да бъдат променени впоследствие, тъй като са в процес 

на разработване през 2013 г. 

 

11.ИНДИКАТИВНА ФИНАСОВА ТАБЛИЦА   ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Разработената индикативна финансова таблица обобщава ориентировъчните финансови 
ресурси, необходими за реализацията на общинския план за развитие. Финансовата рамка 
представлява разпределение на предвидените средства по отделните приоритетни области от 
стратегията на ОПР, както и приложените разнообразни финансови източници. 
Индикативната финансова таблица обединява прогнозната стойност на всички проекти от 



27 

 

Програмата за реализация на общинския план, която от своя страна приобщава всички 
проекти от програмата за реализация на ИПГВР на община Завет. 

SWOT ANALIZ                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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1 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

ПОЗИТИВНИ ФАКТОРИ НЕГАТИВНИ ФАКТОРИ 

  Разположен в земеделски район 
  Добра енергийна и транспортна 
инфраструктура 
  Чиста среда, въздух, почви, води  
  Липсват значими източници на 
промишлено замърсяване  
  Общинска програма за  управление на 
околната среда 
  Запазено биологично разнообразие и 
естествени находища на защитени видове 
  Наличие на училища и детски градини 
във селища  
  Наличие на специфични етнокултурни и  
интеграционни връзки и взаимоотношения 
на територията на общината 
  добра материално техническа база в 
училищата и културните средища 
  Устойчива селищна мрежа в общината 
  Компактни населени места и общински 
център  с потенциал за развитие 
  Наличие на ДДС»Воден» в рамките на 
общината 
  Наличие на качествена земеделска земя; 
  Увеличаване на обработваемата площ; 
  Високо качество на произведената 
селскостопанстка продукция  
  Усъвършенстване в традиционни за 
региона производства 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Общината е отдалечена от големи 
икономическо развити райони и обекти с 

национално значение 
  Няма потенциал за развитие на голяма 

промишленост и високотехнологични 
производства 

  Лошо състояние на част от селищната и 
междуобщинската пътна мрежа 

  Липса на канализация и амортизирани 
водопроводи 

  Слабо развити туристически отрасъл и 
система от културно-туристически маршрути в 

общината; 
  Липса на необходимите условия за развитие на 

устойчиви форми на  туризъм 
  Неблагоприятна демографкса структура 

Липса на адекватна среда за работа и почивка на 
младите хора 

Висок процент на население с ниско 
образователно ниво 

  Миграция на младите хора към големи 
промишлени центрове и чужбина 

Липса на цифров модел и кадастър на селата 
Слаба адаптивност на местното население към 

новите социално-икономически условия 
  голяма безработица в селата 

Липса на всякакви промишлени предприятия      
Загуба на традиционни пазари и свит вътрешен 

пазар 
Недостатъчно промоциране възможностите за 
откриване, изграждане и развитие на бизнес 

дейности на територията на общината 
Наличие на многобройни малки стопанства, 

Липса на собствени инвестиционен капитал на 
малки и средни земеделски производители,  
Липса на модерна техника и прилагане на 

съвременни агротехнически мероприятия в 
дребните стопанства; 

  Липса на активни сдружния на производители 
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  Пълноценно сътрудничество и 
съвместни проекти със съседни общини; 
Популяризиране и улесняване на 
процедурите за усвояване на средства от 
европейските фондове; 
Подобряване на вътрешноселищната и 
междуселищната пътна мрежа с цел по-
добър достъп до селищата на общинта 
Подмяна на остарялата водопроводна 
мрежа 
Изграждане на канализация в селищата на 
общината 
Подобряване на работата по 
Оперативните програми на ЕС през нови 
програмен период 
Разделно събиране на отпадъците 
Прилагане на  европейските стандарти за 
опазване на околната среда от 
земеделските производители  
Създаване на екологично сдружение и 
участие в проекти с местно и регионално 
значение 
Подобряване  обучителната среда и 
осъществяване на преход към 
информационно общество.  
Професионална подготовка ориентирана 
към изискванията на пазара  
Наличие на местен потенциал за развитие 
на ловен туризъм .  
Въвеждане на енергийна ефективност в 
общински,промишлени и частни имоти ; 
Възможност за развитие на нови 
икономически   
Привличане на инвеститорски интерес за 
бизнес начинания 
Внедряване на нови технологии за 
разширяване и развитие на местното 
производство 
Създаване на нови трайни насаждения  
Създаване на конкурентоспособни 
животновъдни ферми 
Изграждане на сдружения на 
производители и преработватели за по-
силни пазарни  позиции 
  
  

  Продължаващи негативни процеси на 
централизация на националните ресурси и 
концентрация на населението в малък брой 
урбанистични центрове; 
  Ограничен брой национални инструменти за 
финансиране   
  Недостатъчно успешни практики и 
разработени модели за междуобщинско 
сътрудничество и развитие в рамките на 
неформални /различни от административно-
териториалното деление/ райони в България;  
  Задълбочаващи се национални проблеми – 
културни, политически, демографски, социални 
и икономически; 
  Неуспешно прилагане на публично-частните 
партньорства в развитието на общината; 
  Минимален бюджет за капиталови разходи 
  Непоследователна политика при определяне 
приоритетите за развитие 
Неучастие на жителите на общината в 
дейностите по опазване на околната среда 
Неучастие на МСП в проекти и дейности в 
областта на екологията 
Липса на култура и взаимен контрол на 
населението за изхвърляне на битовите 
отпадъци 
Постепенно пренасочване на младите и 
образовани хора към реализация в  
големите градове на страната и чужбина. 
Продължаване на тенденцията за намаляване на 
населението 
Намаляване на образователното ниво на 
населението 
Минимален бюджет за капиталови разходи и 
поддръжка на съществуващата довеждаща 
инфраструктура 
  
  
  
  

2 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

ПОЗИТИВНИ ФАКТОРИ НЕГАТИВНИ ФАКТОРИ 
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Приоритет/ 
Мярка 

Индикатор /описание/ Мярка 
Източник на 
информация 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност - 

2022г. 

1 2 3 4 5 6 

ПРИОРИТЕТ 1 Създаване на условия за развитие на местни общества на знанието 

Мярка 1. Повишаване ефективността на обучението  

  

 Програма за повишаване на квалификацията 
на педагогическите и управленските кадри в 
системата на основното и средното 
образование на общината; 

бр. Община Завет 
и РИО на 

МОН Разград,  

Н/П 

3 

 Модернизиране на образователния процес 
бр. Община Завет 

и РИО на 
МОН Разград,  

Н/П 
1 

 осигуряване на условия за предучилищно 
образование и постепенно преминаване към 
целодневен учебен процес. 

бр. Община Завет 
и РИО на 

МОН Разград,  

Н/П 
800 

Мярка 2. Подобряване на материално-техническата база 

  

Проект за одобряване на средата за обучение: 
компютъризация на училищата съобразно 
количествените параметри и на етапи, 
увеличаване на извънкласната подготовка за 
усъвършенстване на компютърни умения; 

бр. 
Община Завет 

и РИО на 
МОН Разград,  

Н/П 7 

Мярка 3. Активно включване на всички звена на училищната общност –  родители, учители и НПО в образователния 
процес 

  

Проект за работа с ученици и деца в читалища 
и клубове по  за развитие на индивидуалността 
и стимулиране на творческите им заложби;  

бр. 

Община Завет 
и РИО на 

МОН Разград,  
Н/П 300 

Разяснителна и организационна дейност за 
намаляване броя на учениците, които остават 
извън училище (деца на социално слаби 
семейства, на семейства от малцинствен 
произход); 

бр. 

Община Завет 
и РИО на 

МОН Разград,  
Н/П 100 

Мярка 4:. Фокусиране на образователните програми върху творчеството, иновациите и предприемачеството 

  

Преобразуване на съществуващите 
образователни програми в посока включването 
на образователни модули по творчество, 
иновации и предприемачество; 

бр. 
Община Завет 

и РИО на 
МОН Разград,  

Н/П 2 

  

Намиране, адаптиране, надграждане и 
разпространение на новаторски образователни 
решения (продукти) за сферата на 
професионалното образование и обучение; 

бр. 
Община Завет 

и РИО на 
МОН Разград,  

Н/П 1 

Мярка 5. Развиване на учене през целия живот за повишаване участието в трудовия живот 

  

Сътрудничество по теми, свързани с 
професионално-то образование и обучение, 
между работещи в областта на 
професионалното образование и обучение 
организации от страни от ЕС 

бр. 
Община Завет 

и РИО на 
МОН Разград,  

Н/П 1 

Мярка 6 Стимулиране на квалификацията и преквалификацията на работната ръка 

  

Подпомагане на чуждоезиковото обучение и 
лингвистичното разнообразие; 

бр. 
Община Завет 

и РИО на 
МОН Разград,  

Н/П 2 

  

Проект за  програми и курсове за придобиване 
на професионална квалификация или обучения 
по чужд език за повишаване пригодността на 
работната ръка ; 

бр. 
Община Завет 

и РИО на 
МОН Разград,  

Н/П 3 
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Приоритет/ 
 Мярка 

Индикатор /описание/ Мярка 
Източник на 
информация 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност - 

2022г. 

1 2 3 4 5 6 

ПРИОРИТЕТ 2 Развитие и модернизация на икономиката 
Мярка 1. Маркетингово планиране  за стимулиране икономическото развитие   

  брой рекламни кампании и материали бр община Завет Н/П 6 
брой привлечени инвеститори в общината бр община Завет Н/П 10 
популяризация на общината бр община Завет Н/П 3 

Мярка 2. Засилване на сътрудничеството със заинтересованите страни за популяризиране на 
предимствата на общината. 

  

Програма за обмяна на опит,посещения и 
партньорсство  с побратимени градове за 
стимулиране на бизнес контактите; 

бр община Завет Н/П 5 

Изпълнение на проекти за икономическо 
сближаване и развитие по програми за 
териториално сътрудничество;  

бр община Завет Н/П 4 

Установяване на контакти с национални и 
чуждестранни бизнес партньори; 

бр община Завет Н/П 6 

Установяване на близко сътрудничество с 
Агенцията за чуждестранни инвестиции и с 
организации за икономическо развитие на 
национално и регионално равнище. 

бр община Завет Н/П 1 

Мярка 3. Осъществяване на дейности за привличане на нови инвестиции и утвърждаване имиджа на 
общината като традиционен производител на специфични продукти 

  

Поддържане на актуални инвестиционни 
профили на интернет страниците на общината; 

бр община Завет Н/П 1 

Организиране на бизнес инвестиционни 
форуми с чуждестранно участие,панаири и 
участие в изложения; 

бр община Завет Н/П 7 

Изграждане на  Агробизнес център Завет бр община Завет Н/П 1 

Мярка 4. Разширение и модернизация на биотехнологичните производства  

  

разширяване асортимента на 
биотехнологичното производство с  различни 
препарати за растителна защита, за които има 
пазарна ниша с определен пазарен потенциал в 
страната, засега почти заета от скъпи вносни 
продукти. 

бр 
частен 
бизнес 

Н/П 1 

модернизира цеха за производство на 
лекарствени продукти в гр. Завет; бр 

частен 
бизнес 

Н/П 1 

Мярка 5: Модернизация на предприятията  

  

Технологична модернизация на „Раломекс” 
АД, гр. Завет; 

бр 

ИСУН, 
ИСАК,частен 

бизнес 
Н/П 1 

Подкрепа за технологична и производствено 
обновяване на шивашкото производство 

бр 
ИСУН, 

ИСАК,частен 
бизнес 

Н/П 5 

Мярка 6 Стимулиране на специфични за района видове туризъм 

  

Подкрепа на дейности за обществено 
осведомяване, чрез комуникационни кампании 

за подобряване на осведомеността за 
природното, културно и историческо 

наследство; 

бр 

ИСУН, 
ИСАК,частен 

бизнес Н/П 1 

Осведомяване на населението за възможности 
за селски и ловен туризъм както и тяхното 
финансиране по ЕП 

бр 

ИСУН, 
ИСАК,частен 

бизнес 
Н/П 1 



31 

 

Приоритет/ 
Мярка 

Индикатор /описание/ Мярка 
Източник на 
информация 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност - 

2022г. 

ПРИОРИТЕТ 3 Ефективен и конкурентен аграрен сектор 
Мярка 1. Развитие на зърнопроизводството и отглеждането на технически култури 

  Обновяване на машинотракторния парк; бр община Завет Н/П 200 
Изграждане на силози за съхраняване на зърно; бр община Завет Н/П 2 

Стимулиране на процеса за уедряване на 
площите за зърнопроизводство и отглеждане 
на технически култури; 

дка община Завет Н/П 30 000 

Мярка 2. Развитие на модерно животновъдство с преработвателен сектор 
  Разработване на устройствени планове на 

територии извън населените места, подходящи 
за животновъдство и за изграждане на базова 
инфраструктура; 

бр 
община 

Завет,частен 
бизнес 

Н/П 7 

Подготовка и реализация на проекти, 
финансирани по Програмата за развитие на 
селските райони за създаване на модерни 
ферми от европейски тип; 

бр частен бизнес Н/П 20 

Насърчаване на бизнеса за изграждане на МСП 
за преработка на продукцията; бр частен бизнес Н/П 2 

Програма за развитие на мандрите в с.Острово 
и Брестовене ; бр частен бизнес Н/П 2 

Изграждане на сертифициране пунктове за 
изкупуване на млякото; 

бр частен бизнес Н/П 6 

Мярка 3. Обновяване и увеличаване на трайните насаждения  
  програми за създаване на нови трайни 

насаждения; 
бр 

НСИ и частен 
бизнес 

Н/П 30 

Отреждане на общински и държавни земи, вкл. 
и продажба, за инвестиции в трайни 
насаждения; 

бр община завет Н/П 5 

Обединение на зем.производители за  износ на 
прясна, замразена или преработена продукция; 

бр 
НСИ и частен 

бизнес 
Н/П 3 

Изграждане на хладилни комплекси за 
съхранение на продукцията; 

бр 
НСИ и частен 

бизнес 
Н/П 1 

Мярка 4.  Развитие на пчеларството  

  

Стимулиране на растениевъдите да засявят по-
големи площи с медодайни култури – рапица, 
анасон и др. 

дка 
НСИ и частен 

бизнес 
Н/П 20 000 

проекти  за развитие на пчеларството; бр 
НСИ и частен 

бизнес 
Н/П 6 

Укрепване на пчеларските сдружения; бр 
НСИ и частен 

бизнес 
Н/П 1 

Мярка 5. Залесяване на ерозирали и неподходящи за ползване площи 

  

Проекти за провеждането на залесителни 
мероприятия в определени общински и 
държавни територии с висока ерозия или 
неподходящи за обработка/ползване като 
пасища; 

бр 
МЗХ и 
община 

Н/П 3 

Изграждане на  разсадник в общината, на  
подходящи общински земи и предоставяне на 
бизнеса за изграждане на разсадници за 
посадъчен материал; 

бр 
МЗХ и 
община 

Н/П 1 

Програма за ангажиране на  лица, работещи по 
програмите за заетост,  за изпълнение на 
залесителни мероприятия през благоприятните 
сезони; 

бр 
МЗХ и 
община 

Н/П 5 
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Мярка 6. Осигуряване на достъп до актуална информация и повишаване на научното обслужване в 
аграрния сектор 

  

Активни програми за иновации в земеделието, 
животновъдството, подходящи за района 
сортове, породи, начини за съхранение на 
продукцията, възможности за финансиране на 
аграрни дейности, консултации, европейски 
изисквания.  

бр 
частен 
бизнес 

Н/П 1 

програма за реализира на единна система за 
информация и съвети в земеделието. 

бр 
НПО и 

община 
Н/П 1 

Мярка 7. Подкрепа на млади фермери  

  

Програми за млади фермери; бр частен 
бизнес 

Н/П 30 

Програми за обучение, административни 
услуги, съвети и активни пропагандни мерки за 
насочване на млади хора в развитието на 
аграрен бизнес; 

бр 
частен 

бизнес и 
община 

Н/П 1 
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Приоритет/ 
Мярка 

Индикатор /описание/ Мярка 
Източник на 
информация 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 
- 2022г. 

1 2 3 4 5 6 

Приоритет  4  Развитие на пазара на труда и подобряване на жизнения стандарт 
Мярка 1. Повишаване на трудовата заетост чрез усвояване на нови професионални умения от работната 

сила  

  

Проекти за обучение на работната сила и стимулиране 
изграждането на собствена система за професионална 
подготовка на кадрите; 

бр 
МТСП и 
община 

Н/П 3 

Програми за подобряване на връзките между 
професионалните училища  и бизнеса; 

бр 
МТСП,МОН и 
община 

Н/П 1 

Програми за активните политики на пазара на труда 
към обучения и квалификации, даващи възможност за 
конкретна трудова реализация в района, чрез 
разработване на програми и курсове за обучение, 
директно насочени към изискванията на бизнеса ; 

бр 
МТСП,МОН и 
община 

Н/П 3 

Изграждане на система за непрекъсната професионална 
квалификация; 

бр 
МТСП,МОН и 
община 

Н/П 1 

Обучение в използване на информационни и 
комуникационни технологии; 

бр 
МТСП,МОН и 
община 

Н/П 5 

Мярка 2. Създаване на условия за непрекъснато професионално обучение с цел повишаване 
адаптивността на безработните лица към потребностите на икономиката  

  

Интервенции, отнасящи се до активно включване на 
социалните партньори в професионално обучение и 
квалификация с различна продължителност и 
интензивност, след провеждане на проучвания за 
нуждите на пазара на труда; 

бр 
МТСП,МОН и 
община 

Н/П 5 

Стаж за млади хора и адаптиране в работната среда; бр 
МТСП,МОН и 
община 

Н/П 1 

Мярка 3. Интегриране на цялата териториална общност към пазара на труда  

  

Субсидирана заетост в жизнени производства по 
различни национални програми; 

бр МТСП Н/П 1 

Информационна система за търсената от инвеститорите 
работна сила и съответно предлаганите работници и 
специалисти; 

бр МТСП Н/П 1 

Подготовка и реализация на проекти финансирани по 
Оперативните програми в подкрепа на инвеститори при 
разкриване на нови работни места в определени 
региони; 

бр МТСП Н/П 5 

Подкрепа на самонаетите лица; бр МТСП Н/П 50 

Мярка 4. Повишаване на ефективността на здравеопазването 

  

Разширяване обхвата на профилактичната дейност; бр МЗ и РЗОК Н/П 2000 

Подобряване качеството на извънболничната  помощ; бр МЗ и РЗОК Н/П 1 

Програми за разширяване обхвата на профилактичните 
прегледи и информационните кампании. 

бр МЗ и РЗОК Н/П 3 

Мярка 5. Усъвършенстване на взаимодействието между институциите за подобряване на 
здравеопазването 

  

Разяснители програми за все  по-пълно обхващане на 
работещите лица в задължително здравно осигуряване; 

бр МЗ и РЗОК Н/П 1000 

Засилване на здравната и здравно-образователната 
превенция в училищата; 

бр МЗ и РЗОК Н/П 400 

Подготовка и реализиране на проекти за укрепване на 
материалната база на здравеопазването; 

бр МЗ и РЗОК Н/П 7 
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Приоритет/ 
Мярка 

Индикатор /описание/ Мярка 
Източник на 
информация 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 
- 2022г. 

1 2 3 4 5 6 

Приоритет 5 Подобряване на техническата инфраструктура и състоянието на околната среда 

Мярка 1. Оптимизиране структурата на енергопотреблението чрез реализация на програми и проекти за 
енергийна ефективност 

  

Разбработване на общинска  програма за енергийна 
ефективност; 

бр община Завет Н/П 1 

Включване в Националната информационна система за 
потенциала, производството и потреблението на 
енергия от възобновяеми източници; 

бр 
община Завет и 
Енерго Про 

Н/П 1 

Въвеждане на електронни административни услуги за 
ВЕИ; 

бр 
община Завет и 
Енерго Про 

Н/П 1 

Енергийни обследвания на обществените и жилищните 
сгради; 

бр МРРБ и община Н/П 50 

Саниране на обществени и жилищните сгради, въз 
основа на извършените обследвания и реализация на 
проекти за ЕЕ; 

бр МРРБ и община Н/П 100 

Подмяна на горивните инсталации с енергоспестяващи 
съоръжения ;  

бр МРРБ и община Н/П 20 

Реализиране на мерки за енергийна ефективност в 
обществените и жилищните сгради; 

бр МРРБ и община Н/П 50 

Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление във 
всички населени места от общината с автоматично 
управление; 

бр МРРБ и община Н/П 6 

Провеждане на активна информационна кампания за 
възможностите за финансиране на проекти от 
Европейските фондове, Национални програми и 
улеснено кредитиране от банките за въвеждане на 
енергоспестяващо отопление и осветление, вкл. 
изпълнение на ефективни топлоизолации на 
съществуващите обществени и жилищни сгради; 

бр МРРБ и община Н/П 1 

Разяснителна програма  на населението за ползите от 
подмяна на осветителните тела и домакинските 
електроуреди с енергоспестяващи такива за битови 
нужди.  

бр МРРБ и община Н/П 1 

Мярка 2. Използване на алтернативни източници на топлина, включително на възобновяеми енергийни 
източници. 

  

Институционална подкрепа и насърчаване на бизнеса 
за изграждане на инсталации за производство на 
биодизел; 

бр частен бизнес Н/П 2 

Проекти за подкрепа на бизнеса за производство на 
брикети от дървени стърготини, слама, растителни 
стебла, и др. отпадни продукти, за отопление на 
индивидуални жилищни и стопански сгради в 
населените места, където не е възможно газифициране 
или прилагане на други съвременни способи за 
отопление; 

бр частен бизнес Н/П 1 

Мярка 3. Почистване на замърсени терени, сметосъбиране и преработка на отпадъците  

  

Програми за разделното събиране на ТБО за 
рециклиране и преработка; 

бр 
  

Н/П 
  

Изграждане на система за разделно сметосъбиране в 
община   Завет;  

бр 
  

Н/П 
  

Мярка 4. Запазване и поддържане на биоразнообразието в защитените територии  

  

Програма  по опазване и възстановяване на застрашени 
растителни и биологични видове; 

бр МОСВ и община Н/П 
6 

Изготвяне и изпълнение на планове за управление на 
защитените територии; 

бр МОСВ и община Н/П 1 
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Изграждане на екологична туристическа 
инфраструктура – екопътеки, детски площадки, места 
за палене на огън, биваци и др. съоръжения в 
защитените територии и зоните за отдих, с цел 
опазване на природата и биологичното разнообразие; 

бр МОСВ и община Н/П 4 

Мярка 5. Институционални мерки и партньорство с бизнеса и НПО по опазване на околната среда. 

  

Провеждане на действия за повишаване на 
екологичното съзнание на населението в партньорство 
с медиите; 

бр МОСВ и община Н/П 1 

Използване на програмите за заетост за решаване на 
екологични проблеми; 

бр МОСВ и община Н/П 1 

Повишаване на екологичното съзнание на 
подрастващите в училищата; 

бр МОСВ и община Н/П 1 

Поощряване на граждански инициативи за опазване на 
природата; 

бр МОСВ и община Н/П 1 

Публично-частно партньорство с бизнеса и НПО за 
поддържане на биоразнообразието в защитените 
територии и обекти; 

бр МОСВ и община Н/П 1 

Изготвяне и реализация на проекти от общината 
съхраняване и подобряване качеството на околната 
среда; 

бр МОСВ и община Н/П 1 

Мярка 6. Модернизация на телекомуникационната мрежа и разширяване прилагането на съвременни 
съобщителни услуги 

  

Обновяване на Интернет страниците на общинската  
администрации с богата и разнообразна информация, 
новини и разширяване достъпа до предлаганите услуги; 

бр община Н/П 1 

Увеличаване на броя на обществените места за достъп 
до Интернет – библиотеки, читалища, училища, 
информационни центрове и др. 

бр община Н/П 20 

Мярка 7. Подобряване на водоснабдяването на населените места от областта 

  

Реализиране на проект за воден цикъл в общинския 
център Завет; 

бр 
обш.Завет, МОСВ 
и Водоснабдяване  Н/П 1 

Проекти за използване възможностите на местни 
водоизточници; 

бр 
обш.Завет, МОСВ 
и Водоснабдяване  Н/П 5 

Изграждане на допълнително водоснабдяване в 
населени места с недостиг на питейна вода; 

бр 
обш.Завет, МОСВ 
и Водоснабдяване  Н/П 5 

Мярка 8. Обновяване и доизграждане на канализационните системи   

  

Изграждане на на канализационната мрежа и 
пречиствателни станции в големите селища 
Брестовене,Острово; 

бр 
обш.Завет, МОСВ 

Н/П 2 

Мярка 9. Разширяване на вида и качеството на съобщителните услуги за населението 

  

Продължаване на цифровизацията на фиксираната 
телекомуникационна мрежа; 

бр община и 
ком.дружества 

Н/П 
3 

Подобряване на телекомуникационното обслужване в 
малките населени места и разширение на селищната 
телефонна мрежа;  

бр община и 
ком.дружества 

Н/П 1 

Създаване на технически условия за осигуряване на 
достъп до далекосъобщителните услуги за хора със 
специфични потребности (хора в неравностойно 
положение, социално слаби, възрастни, неграмотни). 

бр община и 
ком.дружества 

Н/П 1 

Проектиране на II – клас пътища  км община  Н/П 50 

Проектиране на III – клас пътища км община  Н/П 100 

Мярка 10. Развитие на пътната инфраструктура 

  

Проектиране на IV – клас пътища км община  Н/П 100 

Реконструкция и модернизация на Път ІІІ–4902 Разград 
– Веселец    от км 8+600 до км 28+800 

км община  Н/П 20 

Ремонт на път ІV-23017 Сушево-Прелез-ІІІ-1137 от км 
11+500 до км 21+900 

км община  Н/П 10 

Реконструкция и модернизация на вътрешно селищна 
пътна мрежа 

км община  Н/П 100 
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Приоритет/ 
Мярка 

Индикатор /описание/ Мярка 
Източник на 
информация 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 
- 2022г. 

1 2 3 4 5 6 

Приоритет  6  Институционален капацитет и ефективна администрация 
Мярка 1. Изграждане на  общинска инфраструктура за подобряване на информационното и 
административното обслужване на бизнеса 

  

Засилване капацитета и изграждане на консултантски и 
информационен център  в общината  за предоставяне 
на навременна и компетентна информация относно 
пазарната, ценовата и икономическата политика, 
свързана с развитието на определени сектори на 
икономиката, в т. ч. селското стопанство и 
преработката на продукцията от него; 

бр. община Н/П 1 

Мярка 2. Приложение на информационните технологии при предоставяне на услуги 

  

Въвеждане на информационно-комуникационните 
технологии на всички нива в администрацията на 
общината; 

бр. община Н/П 1 

Въвеждане на нови технологии и информационни 
продукти за административно обслужване на бизнеса; 

бр. община Н/П 1 

Информиране за видовете и съдържанието на 
различните услуги и техните приложения на местно 
ниво, в т.ч. и в отдалечените от центъра населени 
места; 

бр. община Н/П 1 

Информиране на малкия и средния бизнес за 
възприемане и ефективно използване на 
информационните и комуникационни технологии; 

бр. община Н/П 1 

Инициативи за придобиване на умения от населението 
за работа с информационните и комуникационните 
технологии; 

бр. община Н/П 1 

Провеждане на курсове за обучение по съвременни 
информационните и комуника-ционни технологии; 

бр. община Н/П 4 

Мярка 3. Институционална подкрепа и партньорство с бизнеса  

  

Развитие на електронното правителство; бр.   Н/П   

Обучение на  общинската администрация в нови 
направления, в т.ч. за подкрепа на бизнеса, за участие в 
трансграничното и регионално сътрудничество, за 
необходимостта и условията за  развитие на клъстери; 

бр. община Н/П 1 

Непрекъснато повишаване на административния 
капацитет и експертния потенциал на  общинските 
структури; 

бр. община Н/П 1 

Въвеждане на добри практики и положителен опит в 
организацията на публичните услуги в общината, в т.ч. 
чрез използване на съвременни информационни и 
комуникационни технологии; 

бр. община Н/П 1 

Подобряване ефективността в обслужването на едно 
гише на общинско ниво; 

бр. община Н/П 1 

Мярка 4.Укрепване на капацитета на общинската администрация 

  

Укрепване на общинските административни структури, 
отговарящи за разработването, координирането, 
изпълнението и оценката на изпълнените проекти; 

бр. община Н/П 1 

Подобряване на координацията и взаимодействието 
между различните селищни места и изпълнители на 
действията и мерките от общинската стратегия; 

бр. община Н/П 1 

техническа помощ при подготовката на проектите; бр. община Н/П 1 

обучение и развитие на умения по управление на 
проекти и финансов контрол; 

бр. община Н/П 1 

информационно осигуряване на процеса на управление; бр. община Н/П 1 

системи за мониторинг и наблюдение; бр. община Н/П 1 
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Таблица: Система за наблюдение и оценка на общинския план 

УЧАСТНИЦИ РАЗРАБОТВАНЕ РЕАЛИЗАЦИЯ 

Общински съвет 
              

                                        
  

Кмет на общината 
              

                                        
  

Общинска 
администрация 

  

  

    

      
                    

  
                  

          

Източници на 
информация               

                                        
  

Заинтересовани 
страни 

  

            

  
    

  
    

  
    

      
    

  
    

  
    

  

                    

Експерти 
              

                                        
  

Изпълнител 
  

            
                                        

    

Събитие     ПП ПД ОП ПО   Д ПР ПД Д ПР ПД Д ПР ПД МО A Д ПР ПД Д ПР ПД Д ПР ПД ПО 

Месец   08 09 09   03 04 06 03 04 06 03 04 05 06-12 03 04 06 03 04 06 03 04 06   

Година 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

                                                            

Общи дейности Събития 

            Организиране 
  

  

ПД Публична дискусия 

            Контрол и утвърждаване 
  

  

ПП Предварителен проект 

            Експертна дейност 
  

  

ОП Окончателен проект 

            Осигуряване и събиране на информация 
  

  

ПО 
Първоначална оценка /2013/ 
Последваща оценка /2021/ 

            Дискусии 
  

  

Д Годишен доклад 

            Приложение на система от индикатори 
  

  

ПР Публикуване и разпространяване 

            

        

МО Междинна оценка 

            

        

А Актуализиран документ 
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СПИСЪК С ПРОЕКТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020 
 Съкращения източници на финасиране : ОБ ( Общински бюджет); РБ ( Републикански бюджет); СФ (Структурни фондове на ЕС); ДП ( Донорски 
програми ); ЧС ( Частни средства) ;  

Съкращения отговорни институции: ОСиК( Общински съвет и кмет); МС (Министерски съвет ); ЧБ (Частен бизнес,браншови сдружения на 
бизнеса); МОН(Министерство на образованието и науката);МТСП(Министерство на труда и социалната политика) ; НПО/Неправителственни 
организации/      
Съкращения поредност: П1/приоритет/.1./мярка/1./проект/                                                                                                         
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 Време за реализация 

14 15 16 17 18 19 20 

Приоритет 1: Създаване на условия за развитие на местни общества на знанието 
     

П1.1.1 

 Програма за повишаване на 
квалификацията на педагогическите и 
управленските кадри в системата на 
основното и средното образование на 
общината; 

М1 40 000 СФ  МОН и ОСиК 
Детските градини и 

училища 

       

П1.1.2  Модернизиране на образователния процес М1 50 000 СФ 
 

МОН, ОСиК 
Детските градини и 

училища 

П1.1.3 

 осигуряване на условия за предучилищно 
образование и постепенно преминаване 
към целодневен учебен процес. 

M1 30 000 ОБ 
 

МОН и ОСиК  
Детските градини и 

училища  

П1.2.1 

Проект за одобряване на средата за 
обучение: компютъризация на училищата 
съобразно количествените параметри и на 
етапи, увеличаване на извънкласната 
подготовка за усъвършенстване на 
компютърни умения; 

М2 80 000 СФ  МОН и ОСиК Училища 

П1.3.1 
Проект за работа с ученици и деца в 
читалища и клубове по  за развитие на 

М3 20 000 ОП  ОСиК 
Читалища и 

училища 
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индивидуалността и стимулиране на 
творческите им заложби;  

П1.3.2 

Разяснителна и организационна дейност за 
намаляване броя на учениците, които 
остават извън училище (деца на социално 
слаби семейства, на семейства от 
малцинствен произход); 

М3 10 000   

Агенция за 
закрила на 

детето,МТСП,О
СиК 

Училища,социални 
работници 

П1.4.1 

Преобразуване на съществуващите 
образователни програми в посока 
включването на образователни модули по 
творчество, иновации и предприемачество; 

М4 40 000 СФ и ДБ  МОН училища 

П1.4.2 

Намиране, адаптиране, надграждане и 
разпространение на новаторски 
образователни решения (продукти) за 
сферата на професионалното образование 
и обучение; 

М4 30 000 СФ и ДБ  МОН училища 

П1.5.1 

Сътрудничество по теми, свързани с 
професионалното образование и обучение, 
между работещи в областта на 
професионалното образование и обучение 
организации от страни от ЕС 

М5 50 000 СФ   МОН и ОСиК Училища и фирми 

П1.6.1 
Подпомагане на чуждоезиковото обучение 
и лингвистичното разнообразие; M6 60 000 ДБ 

 
МОН и ОСиК училища 

П1.6.2 

Проект за  програми и курсове за 
придобиване на професионална 
квалификация или обучения по чужд език 
за повишаване пригодността на работната 
ръка ; 

М6 100 000 СФ 
 

МТСП и ЧБ ЧБ 
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СПИСЪК С ПРОЕКТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020 
 Съкращения източници на финасиране : ОБ ( Общински бюджет); РБ ( Републикански бюджет); СФ (Структурни фондове на ЕС); ДП ( Донорски 
програми ); ЧС ( Частни средства) ;  

Съкращения отговорни институции: ОСиК( Общински съвет и кмет); МС (Министерски съвет и министерства); ЧБ (Частен 
бизнес,браншови сдружения на бизнеса); МРРБ(Министерство на регионалното развитие);МЗХ(Министерство на земеделието и храните) 
;МИЕ (Министерство на икономиката и енергетика); НПО/Неправителственни организации/      
Съкращения поредност: П1/приоритет/.1./мярка/1./проект/                                                                                                         
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 Време за реализация 

14 15 16 17 18 19 20 

Приоритет 2: Развитие и модернизация на икономиката 
     

П2.1.1 

 Програма за създаване на инвестиционен 
профил на общината, който да се опира на 
специфичните й предимства: традиции в 
производството на селскостопанска техни-
ка, ветеринарни лекарствени средства, 
растениевъдство и живот-новъдство, ловен 
туризъм. Отпечатване на брошура на 
няколко езика. 

М1 40 000 СФ и ДП  ОСиК ЧБ 

       

П2.1.2 

Създаване и адресиране на 
промоционалните послания и кампании 
към потенциални инвеститори, съобразени 
със специфичните цели на местното 
развитие;  

М1 50 000 СФ 
 

ОСиК и МИЕ ЧБ 

П2.1.3 

Разработване на модели за сътрудничество 
между производителите с цел по-добро 
използване на промоционалните кампании 
на тяхната продукция и за популяризиране 
на имиджа на общината. 

M1 50 000 СФ 
 

ОСиК ЧБ 

П2.2.1 Програма за обмяна на опит,посещения и М2 30 000 СФ и ОБ  ОСиК ЧБ 
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партньорсство  с побратимени градове за 
стимулиране на бизнес контактите; 

П2.2.2 

Изпълнение на проекти за икономическо 
сближаване и развитие по програми за 
териториално сътрудничество;  

М2 100 000 СФ и ОБ  ОСиК и ЧБ ЧБ 

П2.2.3 
Установяване на контакти с национални и 
чуждестранни бизнес партньори; 

М2 40 000 СФ и ЧС  ЧБ ЧБ 

П2.2.4 

Установяване на близко сътрудничество с 
Агенцията за чуждестранни инвестиции и 
с организации за икономическо развитие 
на национално и регионално равнище. 

М2 10 000 СФ и ОБ  МИЕ и ЧБ ЧБ  

П2.3.1 

Поддържане на актуални инвестиционни 
профили на интернет страниците на 
общината; 

М3 20 000 ОБ  ОСиК и ЧБ  ЧБ  

П2.3.2 

Организиране на бизнес инвестиционни 
форуми с чуждестранно участие,панаири и 
участие в изложения; 

М3 50 000 СФ    ОСиК и ЧБ  ЧБ  

П2.3.3 Изграждане на  Агробизнес център Завет M3 80 000 СФ 
 

 ОСиК  ЧБ  

П2.4.1 

разширяване асортимента на 
биотехнологичното производство с  
различни препарати за растителна защита, 
за които има пазарна ниша с определен 
пазарен потенциал в страната, засега почти 
заета от скъпи вносни продукти. 

 

М4 400 000 СФ и ЧС  ЧБ ЧБ 

П2.4.2. 
модернизира цеха за производство на 
лекарствени продукти в гр. Завет; 

М4 400 000 СФ и ЧС  ЧБ ЧБ 

П2.5.1 
Технологична модернизация на 
„Раломекс” АД, гр. Завет; 

М5 
1 000 
000 

СФ и ЧС  ЧБ ЧБ 

П2.5.2 

Подкрепа за технологична и 
производствено обновяване на шивашкото 
производство 

М5 400 000 СФ и ЧС  ЧБ ЧБ 

П2.6.1 Подкрепа на дейности за обществено М6 40 000 СФ и ОБ  ОСиК ЧБ 
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осведомяване, чрез комуникационни 
кампании за подобряване на 
осведомеността за природното, културно и 
историческо наследство; 

П2.6.2 

Осведомяване на населението за 
възможности за селски и ловен туризъм 
както и тяхното финансиране по ЕП 

М€ 10 000 СФ и ОБ  ОСиК ЧБ 

П 

 

       

П 
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СПИСЪК С ПРОЕКТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020 
 Съкращения източници на финасиране : ОБ ( Общински бюджет); РБ ( Републикански бюджет); СФ (Структурни фондове на ЕС); ДП ( Донорски 
програми ); ЧС ( Частни средства) ;  

Съкращения отговорни институции: ОСиК( Общински съвет и кмет); МС (Министерски съвет ); ЧБ (Частен бизнес,браншови сдружения 
на бизнеса); МТСП(Министерство на труда и социалната политика);МЗХ(Министерство на земеделието и храните) ;МОСВ (Министерство 
на околната среда и водите); НПО/Неправителственни организации/      
Съкращения поредност: П1/приоритет/.1./мярка/1./проект/                                                                                                         
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 Време за реализация 

14 15 16 17 18 19 20 

Приоритет 3: Ефективен и конкурентен аграрен сектор 
     

П3.1.1 Обновяване на машинотракторния парк; М1 3 000 000 СФ и ЧС  ЧБ и МЗХ ЧБ 

       

П3.1.2 

Изграждане на силози за съхраняване на 
зърно; М1 1 000 000 СФ и ЧС 

 
ЧБ и МЗхХ ЧБ 

П3.1.3 

Стимулиране на процеса за уедряване на 
площите за зърнопроизводство и 
отглеждане на технически култури; 

M1 1 000 000 ЧС 
 

ЧБ ЧБ 

П3.2.1 

Разработване на устройствени планове на 
територии извън населените места, 
подходящи за животновъдство и за 
изграждане на базова инфраструктура; 

 

М2 100 000 СФ и ОБ  ОСиК и МЗХ ЧБ 

П3.2.2 

Подготовка и реализация на проекти, 
финансирани по Програмата за развитие 
на селските райони за създаване на 

М2 500 000 СФ и ЧС  МЗГ и ЧБ ЧБ 
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модерни ферми от европейски тип; 

П3.2.3 

Насърчаване на бизнеса за изграждане на 
МСП за преработка на продукцията; М2 50 000 СФ и ОБ  ОСиК ЧБ 

П3.2.4 
Програма за развитие на мандрите в 
с.Острово и Брестовене ; М2 1 000 000 СФ и ЧС  ЧБ и МЗХ ЧБ 

П3.2.5 
Изграждане на сертифициране пунктове за 
изкупуване на млякото; 

М2 200 000 СФ и ЧС  ЧБ и МЗХ ЧБ 

П3.3.1 

програми за създаване на нови трайни 
насаждения; М3 800 000 СФ и ЧС  ЧБ и МЗХ ЧБ 

П3.3.2 

Отреждане на общински и държавни земи, 
вкл. и продажба, за инвестиции в трайни 
насаждения; 

M3 500 000 ЧБ  ЧБ и ОСиК ЧБ 

П3.3.3 

Обединение на зем.производители за  
износ на прясна, замразена или 
преработена продукция; 

М3 100 000 СФ и ЧС  ОСиК и ЧБ ЧБ 

П3.3.4 
Изграждане на хладилни комплекси за 
съхранение на продукцията; 

М3 2 000 000 СФ и ЧС  ЧБ ЧБ 

П3.4.1 

Стимулиране на растениевъдите да засявят 
по-големи площи с медодайни култури – 
рапица, анасон и др. 

М4 50 000 СФ и ЧС  ЧБ и МЗХ ЧБ 

П3.4.2 проекти  за развитие на пчеларството; М4 400 000 СФ и ЧС  ЧБ ЧБ 

П3.4.3. Укрепване на пчеларските сдружения; М4 20 000 СФ  ОСиК и ЧБ ЧБ 

П3.5.1 

Проекти за провеждането на залесителни 
мероприятия в определени общински и 
държавни територии с висока ерозия или 
неподходящи за обработка/ползване като 

М5 1 000 000 СФ  ОСиК и МЗХ ЧБ 
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пасища; 

П3.5.2 

Изграждане на  разсадник в общината, на  
подходящи общински земи и предоставяне 
на бизнеса за изграждане на разсадници за 
посадъчен материал; 

М5 300 000 СФ и ЧС  ОСиК, МХГ ЧБ 

П3.5.3 

Програма за ангажиране на  лица, 
работещи по програмите за заетост,  за 
изпълнение на залесителни мероприятия 
през благоприятните сезони; 

М5 100 000 СФ  ОСиК и МТСП МТСП  

П3.6.1 

Активни програми за иновации в 
земеделието, животновъдството, 
подходящи за района сортове, породи, 
начини за съхранение на продукцията, 
възможности за финансиране на аграрни 
дейности, консултации, европейски 
изисквания.  

М6 40 000 СФ и ДБ  
ОСиК,МЗХ и 

ЧБ 
ЧБ 

П3.6.2 
програмаза реализира на единна система за 
информация и съвети в земеделието. 

М6 50 000 СФ и ДБ  МЗХ и ЧБ ЧБ 

П3.7.1 Програми за млади фермери; М7 500 000 СФ и ЧС  МЗХ и ЧБ ЧБ 

П3.7.2 

Програми за обучение, административни 
услуги, съвети и активни пропагандни 
мерки за насочване на млади хора в 
развитието на аграрен бизнес; 

М7 100 000 СФ  МЗХ ,МОН ЧБ 

П        

П        

П        
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СПИСЪК С ПРОЕКТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020 
 Съкращения източници на финасиране : ОБ ( Общински бюджет); РБ ( Републикански бюджет); СФ (Структурни фондове на ЕС); ДП ( Донорски 
програми ); ЧС ( Частни средства) ;  

Съкращения отговорни институции: ОСиК( Общински съвет и кмет); МС (Министерски съвет ); ЧБ (Частен бизнес,браншови сдружения 
на бизнеса); МРРБ(Министерство на регионалното развитие);МЗГ(Министерство на земеделието и горите) ;МОН (Министерство на 
образованието и науката); НПО/Неправителственни организации/      
Съкращения поредност: П1/приоритет/.1./мярка/1./проект/                                                                                                         
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Приоритет 4: Развитие на пазара на труда и подобряване на жизнения стандарт 
     

П4.1.1 

Проекти за обучение на работната сила и 
стимулиране изграждането на собствена 
система за професионална подготовка на 
кадрите; 

М1 100 000 СФ  МТСП ЧБ 

       

П4.1.2 

Програми за подобряване на връзките 
между професионалните училища  и 
бизнеса; 

М1 20 000 СФ и МОК  МОН и МТСП Училища и ЧБ 

П4.1.3 

Програми за активните политики на пазара 
на труда към обучения и квалификации, 
даващи възможност за конкретна трудова 
реализация в района, чрез разработване на 
програми и курсове за обучение, директно 
насочени към изискванията на бизнеса ; 

M1 300 000 СФ и ДБ  МТСП ЧБ 

П4.1.4 

Изграждане на система за непрекъсната 
професионална квалификация; М1 70 000 СФ и ДБ  

ОСиК и МРСП 
и МОН 

ЧБ и училища 

П4.1.5 Обучение в използване на информационни М1 50 000 СФ и ДБ  МОК и МТСП ЧБ и училища 



47 

 

и комуникационни технологии; 

П4.2.1 

Интервенции, отнасящи се до активно 
включване на социалните партньори в 
професионално обучение и квалификация 
с различна продължителност и 
интензивност, след провеждане на 
проучвания за нуждите на пазара на труда; 

М2 40 000 СФ  МТСП ,НПО ЧБ и НПО 

П4.2.2 

Стаж за млади хора и адаптиране в 
работната среда; М2 100 000 СФ и ЧБ  МТСП и ЧБ ЧБ 

П4.3.1 

Субсидирана заетост в жизнени 
производства по различни национални 
програми; 

М3 40 000 СФ  МТСП и ОСиК ЧБ и НПО 

П4.3.2 

Информационна система за търсената от 
инвеститорите работна сила и съответно 
предлаганите работници и специалисти; 

М3 20 000 СФ и ДБ  МТСП ЧБ 

П4.3.3 

Подготовка и реализация на проекти 
финансирани по Оперативните програми в 
подкрепа на инвеститори при разкриване 
на нови работни места в определени 
региони; 

М3 100 000 СФ  МТСП ЧБ 

П4.3.4 Подкрепа на самонаетите лица; М3 150 000 СФ  МТСП ЧБ 

П4.4.1 

Разширяване обхвата на профилактичната 
дейност; М4 100 000 СФ и ДБ  МЗ 

Лични лекари и 
болници 

П4.4.2 

Подобряване качеството на 
извънболничната  помощ; М4 200 000 СФ и ЧБ, ДБ  МЗ и ОСиК 

Лични лекари и 
болници 

П4.4.3 
Програми за разширяване обхвата на 
профилактичните прегледи и 

М4 40 000 СФ и ДБ  МЗ 
Лични лекари и 

болници 
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информационните кампании. 

П4.5.1 

Разяснители програми за все  по-пълно 
обхващане на работещите лица в 
задължително здравно осигуряване; 

М5 20 000 СФ и ДБ  МЗ 
НПО ,здравна каса 

и ЧБ 

П4.5.2 

Засилване на здравната и здравно-
образователната превенция в училищата; М5 50 000 СФ и ДБ  МЗ и МОН Училища и лекари 

П4.5.2 

Подготовка и реализиране на проекти за 
укрепване на материалната база на 
здравеопазването; 

М5 200 000 СФ и ЧБ  ОСиК и ЧБ Лични лекари 

П4.5.2 

 

 М5  СФ  МЗ  
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СПИСЪК С ПРОЕКТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020 
 Съкращения източници на финасиране : ОБ ( Общински бюджет); РБ ( Републикански бюджет); СФ (Структурни фондове на ЕС); ДП ( Донорски 
програми ); ЧС ( Частни средства) ;  

Съкращения отговорни институции: ОСиК( Общински съвет и кмет); МС (Министерски съвет); ЧБ (Частен бизнес,браншови сдружения 
на бизнеса); МРРБ(Министерство на регионалното развитие);МЗХ(Министерство на земеделието и храните) ;МОСВ (Министерство на 
околната среда и водите);МТИТС(Министерство на транспорта информационните технологии и съобщенията); НПО/Неправителственни 
организации/      
Съкращения поредност: П1/приоритет/.1./мярка/1./проект/                                                                                                         
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 Време за реализация 
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Приоритет 5:  Подобряване на техническата инфраструктура и състоянието на околната среда 
     

П5.1.1 
Разбработване на общинска  програма за 
енергийна ефективност; 

М1 20 000 СФ  ОСиК НПО 

       

П5.1.2 

Включване в Националната 
информационна система за потенциала, 
производството и потреблението на 
енергия от възобновяеми източници; 

М1 50 000 СФ  
ОСиК и Енерго 

Про 
ЧБ 

П5.1.3 
Въвеждане на електронни 
административни услуги за ВЕИ; 

M1 50 000 СФ и ЧС  
ОСиК, Енерго 

Про и ЧБ 
ЧБ 

П5.1.4 

Енергийни обследвания на обществените 
и жилищните сгради; М1 200 000 СФ  ОСиК,ЧБ ЧБ 

П5.1.5 

Саниране на обществени и жилищните 
сгради, въз основа на извършените 
обследвания и реализация на проекти за 
ЕЕ; 

 

М1 1 000 000 СФ  ОСиК ЧБ ЧБ и населението 

П5.1.6 Подмяна на горивните инсталации с М1 200 000 СФ и ЧБ  ОСиК ЧБ 
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енергоспестяващи съоръжения ;  

П5.1.7 

Реализиране на мерки за енергийна 
ефективност в обществените и 
жилищните сгради; 

М1 300 000 СФ  ОСиК ЧБ и население 

П5.1.8 

Въвеждане на енергоспестяващо улично 
осветление във всички населени места от 
общината с автоматично управление; 

М1 200 000 СФ  ОСиК ЧБ и Енерго Про 

П5.1.9 

Провеждане на активна информационна 
кампания за възможностите за 
финансиране на проекти от Европейските 
фондове, Национални програми и 
улеснено кредитиране от банките за 
въвеждане на енергоспестяващо 
отопление и осветление, вкл. изпълнение 
на ефективни топлоизолации на 
съществуващите обществени и жилищни 
сгради; 

М1 30 000 СФ  ОСиК ЧБ 

П5.1.10 

Разяснителна програма  на населението за 
ползите от подмяна на осветителните тела 
и домакинските електроуреди с 
енергоспестяващи такива за битови 
нужди.  

 

M1 10 000 СФ  ОСиК,НПО Население и НПО 

П5.2.1 

Институционална подкрепа и насърчаване 
на бизнеса за изграждане на инсталации за 
производство на биодизел; 

М2 200 000 СФ  МОСВ ЧБ 

П5.2.2 

Проекти за подкрепа на бизнеса за 
производство на брикети от дървени 
стърготини, слама, растителни стебла, и 
др. отпадни продукти, за отопление на 

М2 400 000 СФ  МЗХ и МОСВ ЧБ 
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индивидуални жилищни и стопански 
сгради в населените места, където не е 
възможно газифициране или прилагане на 
други съвременни способи за отопление; 

П5.3.1 

Програми за разделното събиране на ТБО 
за рециклиране и преработка; М3 150 000 СФ  МОСВ и ОСиК ЧБ и население 

П5.3.2 

Изграждане на система за разделно 
сметосъбиране в община   Завет;  М3 80 000 СФ и ДБ  МОСВ Население и ЧБ 

П5.4.1 

Програма  по опазване и възстановяване 
на застрашени растителни и биологични 
видове; 

М4 50 000 СФ и ДБ  МОСВ НПО и ЧБ 

П5.4.2 

Изготвяне и изпълнение на планове за 
управление на защитените територии; М4 30 000 СФ  МОСВ и ОСиК МЗХ и ЧБ 

П5.4.3 

Изграждане на екологична туристическа 
инфраструктура – екопътеки, детски 
площадки, места за палене на огън, 
биваци и др. съоръжения в защитените 
територии и зоните за отдих, с цел 
опазване на природата и биологичното 
разнообразие; 

М4 60 000 СФ  
МОСВ,МЗХ и 

ОСиК 
ЧБ 

П5.5.1 

Провеждане на действия за повишаване на 
екологичното съзнание на населението в 
партньорство с медиите; 

М5 20 000 СФ  МОСВ и ОСиК ЧБ 

П5.5.2 

Използване на програмите за заетост за 
решаване на екологични проблеми; М5 40 000 СФ  ОСиК, МТСП МОСВ 

П5.5.3 

Повишаване на екологичното съзнание на 
подрастващите в училищата; М5 20 000 СФ и ДБ  МОН Училища и МОСВ 

П5.5.4 Поощряване на граждански инициативи за М5 30 000 СФ  ОСиК НПО 
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опазване на природата; 

П5.5.5 

Публично-частно партньорство с бизнеса 
и НПО за поддържане на 
биоразнообразието в защитените 
територии и обекти; 

М5 80 000 СФ  ОСиК и МОСВ НПО 

П5.5.6 

Изготвяне и реализация на проекти от 
общината съхраняване и подобряване 
качеството на околната среда; 

М5 20 000 СФ  ОСиК НПО 

П5.6.1 

Обновяване на Интернет страниците на 
общинската  администрации с богата и 
разнообразна информация, новини и 
разширяване достъпа до предлаганите 
услуги; 

М6 10 000 СФ и ОБ  ОСиК НПО 

П5.6.2 

Увеличаване на броя на обществените 
места за достъп до Интернет – 
библиотеки, читалища, училища, 
информационни центрове и др. 

М6 30 000 СФ  ОСиК НПО 

П5.7.1 

Реализиране на проект за воден цикъл в 
общинския център Завет; М7 16 000 000 СФ  

ОСиК, МЗХ и 
МОСВ 

ЧБ 

П5.7.2 

Проевти за използване възможностите на 
местни водоизточници; М7 50 000 СФ  ОСиК и МОСВ ВиК 

П5.7.3 

Изграждане на допълнително 
водоснабдяване в населени места с 
недостиг на питейна вода; 

М7 150 000 СФ  ОСиК и МОСВ ВиК 

П5.8.1 

Изграждане на на канализационната 
мрежа и пречиствателни станции в 
големите селища Брестовене,Острово; 

М8 6 000 000 СФ  ОСиК и МЗХ МОСВ и ВиК 

П5.9.1 Продължаване на цифровизацията на М9 50 000 СФ и ДБ  ОСиК и ЧБ 
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фиксираната телекомуникационна мрежа; МТИТС 

П5.9.2 

Подобряване на телекомуникационното 
обслужване в малките населени места и 
разширение на селищната телефонна 
мрежа;  

М9 60  000 СФ и ЧС  
ОСиК и 
МТИТС 

ЧБ 

П5.9.3 

Създаване на технически условия за 
осигуряване на достъп до 
далекосъобщителните услуги за хора със 
специфични потребности (хора в 
неравностойно положение, социално 
слаби, възрастни, неграмотни). 

М9 20 000 СФ и ДБ  ОСиК НПО 

П5.10.1 Проектиране на II – клас пътища  М9 50 000 СФ и ДС  ОСиК МЗХ 

П5.10.2 Проектиране на III – клас пътища  70 000 СФ и ДС  ОСиК МЗХ 

П5.10.3 Проектиране на IV – клас пътища М10 100 000 СФ и ДС  ОСиК МЗХ 

П5.10.4 

Реконструкция и модернизация на Път 
ІІІ–4902 Разград – Веселец    от км 8+600 
до км 28+800 

М10 200 000 СФ и ДС  ОСиК МЗХ 

П5.10.5 
Ремонт на път ІV-23017 Сушево-Прелез-
ІІІ-1137 от км 11+500 до км 21+900 М10 180 000 СФ и ДС  ОСиК МЗХ 

П5.10.6 
Реконструкция и модернизация на 
вътрешно селищна пътна мрежа М10 500 000 СФ и ДС  ОСиК МЗХ 

П 

 

       

П 
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СПИСЪК С ПРОЕКТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020 
 Съкращения източници на финасиране : ОБ ( Общински бюджет); РБ ( Републикански бюджет); СФ (Структурни фондове на ЕС); ДП ( Донорски 
програми ); ЧС ( Частни средства) ;  

Съкращения отговорни институции: ОСиК( Общински съвет и кмет); ЧБ (Частен бизнес,браншови сдружения на бизнеса); 
МРРБ(Министерство на регионалното развитие);МЗХ(Министерство на земеделието и храните) ;МОСВ (Министерство на околната среда и 
водите);МТУТС(Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията); НПО/Неправителственни организации/      
Съкращения поредност: П1/приоритет/.1./мярка/1./проект/                                                                                                         
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 Време за реализация 

14 15 16 17 18 19 20 

Приоритет 6:Институционален капацитет и ефективна администрация 
     

П6.1.1 

Засилване капацитета и изграждане на 
консултантски и информационен център  в 
общината  за предоставяне на навременна 
и компетентна информация относно 
пазарната, ценовата и икономическата 
политика, свързана с развитието на 
определени сектори на икономиката, в т. ч. 
селското стопанство и преработката на 
продукцията от него; 

М1 50 000 СФ и ДБ  ОСиК и МЗХ 
Общинска 

администрация ЧБ 

П6.2.1 

Въвеждане на информационно-
комуникационните технологии на всички 
нива в администрацията на общината; 

M2 100 000 СФ и ОБ  
ОСиК и 
МТИТС 

Общинска 
администрация ЧБ 

П6.2.2 

Въвеждане на нови технологии и 
информационни продукти за 
административно обслужване на бизнеса; 

М2 80 000 СФ и ОБ  
ОСиК и 
МТИТС 

Общинска 
администрация ЧБ 

П6.2.3 
Информиране за видовете и съдържанието 
на различните услуги и техните 

М2 20 000 СФ и ОБ  
ОСиК и 
МТИТС 

Общинска 
администрация ЧБ 
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приложения на местно ниво, в т.ч. и в 
отдалечените от центъра населени места; 

П6.2.4 

Информиране на малкия и средния бизнес 
за възприемане и ефективно използване на 
информационните и комуникационни 
технологии; 

М2 40 000 СФ и ЧС  
ОСиК и 
МТИТС 

ЧБ 

П6.2.5 

Инициативи за придобиване на умения от 
населението за работа с информационните 
и комуникационните технологии; 

М2 20 000 СФ  ОСиК НПО и ЧБ 

П6.2.6 

Провеждане на курсове за обучение по 
съвременни информационните и 
комуника-ционни технологии; 

М2 50 000 СФ  
ОСиК и 
МТИТС 

ЧБ 

П6.3.1 Развитие на електронното правителство; М3 50 000 СФ  
ОСиК и 
МТИТС 

ЧБ Общинска 
администрация 

П6.3.2 

Обучение на  общинската администрация в 
нови направления, в т.ч. за подкрепа на 
бизнеса, за участие в трансграничното и 
регионално сътрудничество, за 
необходимостта и условията за  развитие 
на клъстери; 

М3 40 000 СФ  
ОСиК и 
МТИТС 

ЧБ Общинска 
администрация 

П6.3.4 

Непрекъснато повишаване на 
административния капацитет и експертния 
потенциал на  общинските структури; 

М3 30 000 СФ  
ОСиК и 
МТИТС 

Общинска 
администрация 

П6.3.5 

Въвеждане на добри практики и 
положителен опит в организацията на 
публичните услуги в общината, в т.ч. чрез 
използване на съвременни информационни 
и комуникационни технологии; 

М3 30 000 СФ и ОБ  
ОСиК и 
МТИТС 

Общинска 
администрация 

П6.3.6 
Подобряване ефективността в 
обслужването на едно гише на общинско 

М3 50 000 СФ и ОБ  
ОСиК и 
МТИТС 

Общинска 
администрация 
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ниво; 

П6.4.1 

Укрепване на общинските 
административни структури, отговарящи 
за разработването, координирането, 
изпълнението и оценката на изпълнените 
проекти; 

М4 30 000 СФ и ОБ  
ОСиК и 
МТИТС 

Общинска 
администрация 

П6.4.2 

Подобряване на координацията и 
взаимодействието между различните 
селищни места и изпълнители на 
действията и мерките от общинската 
стратегия; 

М4 30 000 СФиОБ  
ОСиК и 
МТИТС 

Общинска 
администрация 

П6.4.3 
техническа помощ при подготовката на 
проектите; 

М4 100 000 СФ и ОБ  
ОСиК и 
МТИТС 

ЧБ,НПО 

П6.4.4 

обучение и развитие на умения по 
управление на проекти и финансов 
контрол; 

М4 40 000 СФ и ОБ  
ОСиК и 
МТИТС 

ЧБ и НПО 

П6.4.5 
информационно осигуряване на процеса на 
управление; 

М4 100 000 СФ и ОБ  
ОСиК и 
МТИТС 

ЧБ и Общинска 
администрация 

П6.4.6 системи за мониторинг и наблюдение; М4 40 000 СФ и ОБ  
ОСиК и 
МТИТС 

ЧБ и Общинска 
администрация 

П 
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ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА                       Приложение 5 
 

ЗА 2014 - 2020  

Приоритетна област 
Общо 

финансиране 

Национално съфинансиране 

Фондове 
на ЕС 

фондове от 
ЕС/Общо нац. 
съфинасиране 

Общо 

Държавно 

Частен 
сектор Общо 

Репуб. 
бюджет 

Общински 
бюджети 

  хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. % 
Създаване на условия за 

развитие на местни общества 

на знанието 10 990 10 480 10 400 1 400 9 000 80 510 5% 

Развитие и модернизация на 

икономиката 6 960 4 240 840 700 140 3 400 2 720 39% 

Ефективен и конкурентен 

аграрен сектор 36 610 23 800 2 800 2 800 0 21 000 12 810 35% 

Развитие на пазара на труда и 

подобряване на жизнения 

стандарт 5 950 4 350 2 450 2 100 350 1 900 1 600 27% 

Подобряване на техническата 

инфраструктура и 

състоянието на околната среда 36 860 10 100 10 100 6 600 3 500 0 26 760 73% 

Институционален капацитет 

и ефективна администрация 4 400 3 500 3 500 2 100 1 400 0 900 20% 

ОБЩО 101770 56470 30090 15700 14390 26380 45300 28% 
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ЗА 2014 - 2020  

Приоритет 1:Създаване на 
условия за развитие на местни 

общества на знанието 

Общо 
финансиране 

Национално съфинансиране 

Фондове 
на ЕС 

фондове от 
ЕС/Общо нац. 
съфинасиране 

Общо 

Държавно 

Частен 
сектор Общо 

Репуб. 
бюджет 

Общински 
бюджети 

  хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. % 
  

в т.ч. 2014 1 490 1 410 1 400 200 1 200 10 80 6% 

2015 1 490 1 410 1 400 200 1 200 10 80 6% 

2016 1 480 1 400 1 400 200 1 200 0 80 6% 

2017 1 590 1 520 1 500 200 1 300 20 70 5% 

2018 1 590 1 520 1 500 200 1 300 20 70 5% 

2019 1 670 1 600 1 600 200 1 400 0 70 4% 

2020 1 680 1 620 1 600 200 1 400 20 60 4% 

ВСИЧКО 10 990 10 480 10 400 1 400 9 000 80 510 5% 
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ИНДИКАТИВНА ФИНАСОВА ТАБЛИЦА ЗА 2014 - 2020  

Приоритет 2: Развитие и 
модернизация на икономиката 

Общо 
финансиране 

Национално съфинансиране 

Фондове 
на ЕС 

фондове от 
ЕС/Общо нац. 
съфинасиране 

Общо 

Държавно 

Частен 
сектор Общо 

Репуб. 
бюджет 

Общински 
бюджети 

  хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. % 
  

в т.ч. 2014 740 420 120 100 20 300 320 43% 

2015 920 520 120 100 20 400 400 43% 

2016 920 520 120 100 20 400 400 43% 

2017 1 020 620 120 100 20 500 400 39% 

2018 1 020 620 120 100 20 500 400 39% 

2019 1 120 720 120 100 20 600 400 36% 

2020 1 220 820 120 100 20 700 400 33% 

ВСИЧКО 6 960 4 240 840 700 140 3 400 2 720 39% 
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ИНДИКАТИВНА ФИНАСОВА ТАБЛИЦА ЗА 2014 - 2020  

Приоритет 3: Ефективен и 
конкурентен аграрен сектор 

Общо 
финансиране 

Национално съфинансиране 

Фондове 
на ЕС 

фондове от 
ЕС/Общо нац. 
съфинасиране 

Общо 

Държавно 

Частен 
сектор Общо 

Репуб. 
бюджет 

Общински 
бюджети 

  хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. % 
  

в т.ч. 2014 4 400 2 400 400 400 0 2 000 2 000 45% 

2015 4 400 2 400 400 400 0 2 000 2 000 45% 

2016 5 200 3 400 400 400 0 3 000 1 800 35% 

2017 5 100 3 400 400 400 0 3 000 1 700 33% 

2018 5 100 3 400 400 400 0 3 000 1 700 33% 

2019 6 210 4 400 400 400 0 4 000 1 810 29% 

2020 6 200 4 400 400 400 0 4 000 1 800 29% 

ВСИЧКО 36 610 23 800 2 800 2 800 0 21 000 12 810 35% 
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ИНДИКАТИВНА ФИНАСОВА ТАБЛИЦА ЗА 2014 - 2020  

Приоритет 4: Развитие на пазара 
на труда и подобряване на 

жизнения стандарт 

Общо 
финансиране 

Национално съфинансиране 

Фондове 
на ЕС 

фондове от 
ЕС/Общо нац. 
съфинасиране 

Общо 

Държавно 

Частен 
сектор Общо 

Репуб. 
бюджет 

Общински 
бюджети 

  хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. % 
  

в т.ч. 2014 850 550 350 300 50 200 300 35% 

2015 850 550 350 300 50 200 300 35% 

2016 950 650 350 300 50 300 300 32% 

2017 900 650 350 300 50 300 250 28% 

2018 900 650 350 300 50 300 250 28% 

2019 750 650 350 300 50 300 100 13% 

2020 750 650 350 300 50 300 100 13% 

ВСИЧКО 5 950 4 350 2 450 2 100 350 1 900 1 600 27% 
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 ЗА 2014 - 2020  

Приоритет 5: Подобряване на 
техническата инфраструктура и 
състоянието на околната среда 

Общо 
финансиране 

Национално съфинансиране 

Фондове 
на ЕС 

фондове от 
ЕС/Общо нац. 
съфинасиране 

Общо 

Държавно 

Частен 
сектор Общо 

Репуб. 
бюджет 

Общински 
бюджети 

  хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. % 
  

в т.ч. 2014 3 200 1 200 1 200 800 400 0 2 000 63% 

2015 3 200 1 200 1 200 800 400 0 2 000 63% 

2016 5 500 1 500 1 500 1 000 500 0 4 000 73% 

2017 5 500 1 500 1 500 1 000 500 0 4 000 73% 

2018 6 500 1 500 1 500 1 000 500 0 5 000 77% 

2019 6 600 1 600 1 600 1 000 600 0 5 000 76% 

2020 6 360 1 600 1 600 1 000 600 0 4 760 75% 

ВСИЧКО 36 860 10 100 10 100 6 600 3 500 0 26 760 73% 
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 ЗА 2014 - 2020  

Приоритет 6: Институционален 
капацитет и ефективна 

администрация 

Общо 
финансиране 

Национално съфинансиране 

Фондове 
на ЕС 

фондове от 
ЕС/Общо нац. 
съфинасиране 

Общо 

Държавно 

Частен 
сектор Общо 

Репуб. 
бюджет 

Общински 
бюджети 

  хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. % 
  

в т.ч. 2014 600 500 500 300 200 0 100 17% 

2015 600 500 500 300 200 0 100 17% 

2016 650 500 500 300 200 0 150 23% 

2017 650 500 500 300 200 0 150 23% 

2018 650 500 500 300 200 0 150 23% 

2019 650 500 500 300 200 0 150 23% 

2020 600 500 500 300 200 0 100 17% 

ВСИЧКО 4 400 3 500 3 500 2 100 1 400 0 900 20% 

 


