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1.  ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата Последваща оценка (ПО) на изпълнението на Общинския план за развитие 

(ОПР) на община Завет за периода 2014-2020 г. се извършва в изпълнение на ангажиментите на 

Общинската администрация, съгласно чл. 34, ал 1 от Закона за регионалното развитие. В него е 

регламентирано, че „за изпълнението на стратегическите документи за регионално и 

пространствено развитие се извършва последваща оценка на въздействието не по-късно от 

една година след изтичането на периода на тяхното действие“. 

Документът включва следните задължителни компоненти:  

▪ оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 

▪ оценка на общото въздействие; 

▪ оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

▪ изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно 

развитие. 

Последващата оценка по своята същност представлява последен (след предварителната и 

междинната оценки) и цялостен анализ на постигнатото изпълнение на общинския план за 

развитие. На тази база се дават препоръки към бъдещи актуализации на плановете за интегрирано 

развитие на общините (ПИРО) (в програмния период 2014-2020 наричани „общински планове за 

развитие“) за новия програмен период – 2021-2027 година. 

Изготвянето на настоящата последваща оценка се базира на годишните доклади по 

изпълнението на ОПР на община Завет, доклада за междинна оценка на ОПР на община Завет за 

периода 2014-2020, актуалното социално-икономическо състояние. 

Съдържанието на документа следва нормативните изисквания, регламентирани в ЗРР и 

съвременните практики за извършване на мониторинг и контрол на местни политики. 

Настоящата последваща оценка има следната структура: 

▪ Въведение, нормативна обосновка за необходимостта от разработката; 

▪ Описание на методическия подход, който очертава целите и задачите на последващата 

оценка и прилаганите методи на изследване и технологичната последователност на 

действията; 

▪ Обща структура и процес на наблюдение на ОПР на община Завет; 

▪ Анализ и оценка на степента на постигане на целите и устойчивостта на резултатите; 

▪ Оценка на общото въздействие на ОПР върху развитието на общината; 

▪ Анализ и оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

▪ Основни изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и 

местно развитие; 

▪ Приложения – пълен списък с реализираните проекти и дейности за периода 2014-2020 и 

обобщена таблица за финансовото изпълнение на ОПР. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОД 

Към момента на разработване на последващата оценка, в действащата нормативна уредба 

липсва утвърдена методика за изработване на подобен вид документи на национално, регионално 

и местно ниво. Затова екипът, изготвящ настоящия доклад, е разработил и прилага собствена 

методика. 

Използваният методически подход включва следните компоненти: определяне на целите 

и задачите на документа; формулиране на прилаганите методи за изследване; представяне на 

последващата оценка под формата на доклад за изпълнението на общинския план за развитие на 

община Завет за периода 2014-2020 г.; очертаване на структурата (основните раздели) на 

оценката и формулиране на цели и задачи и определяне на ясни критерии за оценка на 

извършените действия и ефектът от изпълнението на ОПР Завет за общината. 

2.1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПОСЛЕДВАЩАТА ОЦЕНКА 

Цел 

Последващата оценка на ОПР има за цел да направи комплексен и структуриран преглед 

на процеса и резултатите от реализацията на стратегията на плана и да оцени изпълнението му в 

контекста на постигнатото развитие на община Завет. 

Задачи за изпълнение в последващата оценка 

▪ Преглед на общата структура на ОПР и процесите по неговото наблюдение и оценка; 

▪ Определяне на въздействието или степента на постигане на целите; 

▪ Определяне на резултатите или ефектите от прилагането на мерките; 

▪ Общо сравнение на настоящата социално-икономическа обстановка в общината с тази 

през 2013 година; 

▪ Очертаване на общото въздействие на общинския план върху социално-икономическото 

развитие; 

▪ Определяне ефективността и ефикасността на заложените мерки; 

▪ Представяне на ефектите от използване на финансовия и ресурсния потенциал за 

постигане на целите и приоритетите на ОПР на община Завет; 

▪ Формулиране на изводи и препоръки по отношение на политиките за регионално развие 

по възприетите критерии за оценка. 

2.2. ПРИЛАГАНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

Методите, приложени в изпълнение на целта и задачите по оценката, са: 

▪ Документален – анализ на съществуващите стратегически и нормативни документи, 

отчети, доклади и пр., които имат отношение към реализацията на ОПР. 

▪ Аналитичен и синтезен – анализ на съществуващата информация и преценка доколко тя 

е полезна за оценката и синтез на постигнатите резултати и цели от прилагането на ОПР. 

При анализа и оценката на документите се разглеждат: тяхната актуалност, достоверност, 

източник на информацията, изчерпателност и съответствието на ОПР с методическите указания 

за неговото изготвяне. Извършена е оценка на изпълнението на ОПР и преглед на всички 

съпътстващи документи на община, които допринасят за неговото изпълнение. Анализирани са 

направените инвестиции на територията на общината на базата на проектите (изпълнени и в 

процес на изпълнение), източниците на финансиране, ефекта и устойчивостта от тези 

инвестиции. Направено е обобщаване на отчетените резултати от изпълнението на общинския 

план за развитие. 

Събирането и обработването на информацията е извършено чрез интернет, работа с 

документи и други подходи. 
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▪ Експертен – при изготвянето на последващата оценка е приложен подход на експертната 

оценка, там където липсват конкретни достоверни данни. 

2.3. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОСЛЕДВАЩАТА ОЦЕНКА 

Резултатите от извършената последваща оценка са представени под формата на доклад за 

изпълнението на общинския план за развитие на община Завет за периода 2014-2020 г. 

Документът дава информация и препоръки, които могат да се ползват при извършването на 

потенциални актуализации на ПИРО за следващия планов период – 2021-2027 г. 

Последващата оценка изцяло е фокусирана върху Общинския план за развитие на община 

Завет за периода 2014-2020 година. 

Източници на информация 

▪ Общински план за развитие на община Завет за периода 2014-2020 година; 

▪ Годишни доклади за изпълнението на Общински план за развитие за периода 2014-2020; 

▪ Междинна оценка за изпълнението на Общински план за развитие на Община Завет 2014 

– 2020 г.; 

▪ Отчети за капиталовите разходи на Общината; 

▪ Други справки и отчети на Община Завет 

▪ Попълнени въпросници от страната на общинските служители; 

▪ Текуща статистика на НСИ; 

▪ Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на 

ЕС в България (ИСУН); 

▪ Системата за електронни услуги на Държавен фонд „Земеделие“; 

▪ Официалната интернет страница на Община Завет; 

▪ Друга информация и данни, предоставени от Община Завет. 

2.4.  КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 

За постигане на обективност при разработването на настоящия документ са определени 

ясни критерии за оценка на извършените действия и ефектът от изпълнението на ОПР Завет. 

Използваните критерии за извършването на последващата оценка дават отговор на определени 

въпроси, а именно: 

▪ обоснованост – доколко целите на ОПР съответстват на установените социално-

икономически условия и тенденции в развитието на общината и региона;  

▪ ефективност – постигнатите резултати водят ли до изпълнение на поставените цели; 

▪ ефикасност – дали резултатите са постигнати чрез оптимално използване на ресурсите – 

човешки, финансови, материални и др., при спазване на изискванията за качество и 

законосъобразност; 

▪ устойчивост – дали постигнатите резултати са устойчиви във времето; 

▪ прозрачност – дали в хода на изпълнение на ОПР е създадена възможност за 

информиране на обществото чрез осигуряване на публичен достъп до информация. 
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3. ОБЩА СТРУКТУРА И ПРОЦЕС НА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПР НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 

Общинският план за развитие на община Завет 2014-2020 г. е съставен от 2 (две) основни 

части:  

▪ I. Анализ на икономическото и социално развитие на общината 

▪ II. Стратегия за развитие на Община Завет  

Анализът на икономическото и социалното развитие на община Завет е представен в 

няколко раздела: обща характеристика на общината; състояние на местната икономика; 

състояние на социалната сфера и човешките ресурси; урбанизация; състояние на 

инфраструктура, свързаност и достъпност на територията; екологично състояние и рискове; и 

SWOT анализ. В тях е направен подробен анализ на състоянието на общината и са очертани 

силните и слаби страни, както и възможностите и заплахите за развитието на община Завет. 

В частта, посветена на целите и приоритетите за развитие на община Завет за периода 

2014-2020 година са изброени най-значимите стратегически документи, имащи отношение към 

отразяването на целите при разработване на ОПР – Стратегия „Европа“ 2020; Споразумението на 

партньорство; Национална програма за развитие на България 2020; Национална програма за 

реформи (2011-2015 г.); Национална концепция за пространствено развитие (2013-2020 г.); 

Национална стратегия за регионално развитие (2012-2022 г.); Регионален план за развитие на 

Северен централен район; Областна стратегия за развитие на област Разград (2014-2020).  

Описани са подходът и използваните принципи, които са използвани при изготвянето на 

стратегическия документ. Подходът е изграден в резултат на комплексен анализ и синтезен 

SWOT анализ. 

Визията, определена в ОПР за периода 2014-2020 г. е: „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.“ 

От гореизложената визия са изведени четири стратегически цели: 

▪ Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване в национален и вътрешнорегионален 

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

▪ Стратегическа цел 2: Социално сближаване и намаляване на регионалните 

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

човешкия капитал; 

▪ Стратегическа цел 3: Териториално сближаване и развитие на трансграничното,  

междурегионалното и транснационалното сътрудничество; 

▪ Стратегическа цел 4: Балансирано териториално развитие, подобряване  свързаността в 

районите и качеството на средата в населените места. 

За реализацията на стратегическите цели са определени шест приоритетни области, 

които не са директно обвързани и подчинени на дадена стратегическа цел, а допринасят за 

постигането на повече от една цел. Те са: 

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

▪ Приоритет 2: Развитие и модернизация на икономиката; 

▪ Приоритет 3: Ефективен и конкурентен аграрен сектор; 

▪ Приоритет 4: Развитие на пазара на труда и подобряване на жизнения стандарт; 

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

среда; 
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▪ Приоритет 6: Институционален капацитет и ефективна администрация. 

В частта „Мерки и дейност“ се изброяват всички мерки и проектите към тях, включени в 

програмата за реализация на ОПР, групирани по приоритетни области. 

Частта „Система от индикатори за наблюдение“ представя разработената система от 

индикатори за проследяване на ОПР в периода на неговото изпълнение и последващо отчитане. 

Подходът, който са използвали авторите на ОПР, при изготвяне на системата от индикатори 

включва три етапа1: 

 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.  

Според авторите на плана, системата от индикатори е разработена като „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“. Прегледът показва, че това не 

е направено, защото единствените индикатори, заложени в ОПР са обвързани с проектите като те 

буквално ги копират. В същото време в ОПР се написано, че „индикаторите отговарят на 

„Методическите указания…“ на МРРБ“ и „съвместно, двата типа индикатори позволяват да 

се определи степента на постигане на целите и приоритетите заложени в ОПР на община 

Завет“. Анализът на индикаторите, обаче показва, че не са спазени Методическите указания и 

само по определените индикатори е трудно да бъде измерен прогресът на ОПР. 

В частта „Системи за наблюдение и оценки“ подробно са описани административните 

дейности, които могат и следва да се извършват в периода 2014-2020 година за по-доброто 

изпълнение на ОПР. В тази част е предвидена и междинната оценка на ОПР за 2017 година. 

Деветата точка на стратегическата част „Осигуряване на публичност и информационно 

обслужване“ подробно описва всички действия, които са предприети за включването на 

възможно най-широк кръг от заинтересовани страни при подготовката и разработването на ОПР. 

Следващата точка е програмата за реализация, в която подробно са описани всички 

мерки и дейности/проекти към тях, които следва да се реализират при изпълнението на плана. Те 

са структурирани в рамките на 6-те приоритета, като към всеки от тях е формулиран пакет от 

мерки, съдържащи описание на съответните дейности и проекти. 

В програмата за реализация са заложени общо 122 проекта, които са разпределени в 

38 мерки. Тяхното разпределение по мерки и приоритети е представено в следващата таблица. 

Таблица 1. Матрица на приоритетите, мерките и проектите към в ОПР 2014-2020 

Приоритети 
Мерки 

(брой) 

Проекти 

(брой) 

Приоритет 1 6 11 

Приоритет 2 6 16 

Приоритет 3 7 22 

Приоритет 4 5 17 

Приоритет 5 10 38 

Приоритет 6 4 18 

Общо 38 122 

                                                 
1 Стр. 18 (Приложение 2) от стратегическата част на плана за развитие. 
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Оценката е, че мерките са сравнително равномерно разпределени по приоритети 

(изключение правят приоритети 5 и 6), което е предпоставка за по-балансиран принос към 

общото изпълнение на ОПР. Проектите са неравномерно разпределени, като преобладават 

конкретните проектни предложения пред комплексните дейности.  

В тази част от ОПР е дефинирана и организацията на дейностите/проектите, отговарящата 

структура и участващите партньори. Ежегодно трябва да се прави оценка на изпълнението на 

плана и постигнатите резултати за съответната година. 

Индикативната финансова таблица е последната част от ОПР и обобщава 

необходимите ресурси за реализация на ОПР, разпределени по приоритети и финансови 

източници. 

Частта с приложенията обхваща пет приложения: 

▪ Приложение 1. SWOT анализ; 

▪ Приложение 2. Система от индикатори за наблюдение; 

▪ Приложение 3. Системи за наблюдение и оценки; 

▪ Приложение 4. Програма за реализация на ОПР; 

▪ Приложение 5. Индикативна финансова таблица. 

В структурата на ОПР не се открива раздел, свързан с мерките за ограничаване 

изменението на климата и за адаптация на вече настъпилите промени, който беше регламентиран 

в ЗРР с изменението му от месец март 2014 г. (ДВ, бр. 22 от 2014 г. – чл. 13, ал. 2). Въпреки това 

в хода на изпълнение на плана са реализирани проекти, които допринасят за адаптацията от 

изменението в климата и ограничаването на въздействието върху околната среда. Такива 

примери са проектите за реализацията на мерки за енергийна ефективност в публични и частни 

сгради, подобряване управлението на отпадъците и други. 

Наблюдение на ОПР 

През 2017 година е извършена междинна оценка на ОПР на община Завет, съгласно 

Закона за регионалното развитие. Междината оценка е позитивна по отношение на изпълнението 

на ОПР в периода 2014-2016 година, но са отправени препоръки за актуализация. Отбелязани са 

два основни пропуска, които затрудняват оценката на резултатите от изпълнението на мерките в 

ОПР. Първият пропуск е липсата на ясни индикатори за изпълнение и резултат, като вместо 

индикатори са използвани формулировки за проекти или дейности и това затруднява 

определянето на достиганата стойност на индикатора и степен на изпълнение. Посочено е че 

липсата на информация в ежегодните отчети за изпълнение на част от мерките затруднява 

изпълнението на междинната оценка. Предложението за актуализация е относно частични 

изменения, като се запазват основните направления в стратегията за развитите на Община Завет 

до края на програмния период. 

Няма данни за последваща актуализация на ОПР. Поради тази причина настоящият доклад 

за последваща оценка оценява първоначално приетия вариант на ОПР на община Завет през 2013 

година. 

Положителна характеристика на мониторинга е, че за периода 2014-2020 г., всяка година 

са изготвяни годишни доклади за изпълнението на плана, които подпомагат цялостното 

отчитане на изпълнението на ОПР. Тези доклади служат като източник на информация за 

осъществени дейности и проекти, както и за тенденциите в хода на общото развитие на общината 

през наблюдавания планов период. Структурата на годишните доклади е различна от тази на 

разработения ОПР и това затруднява анализа на резултата. Вместо отчет по мерки и приоритети, 
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дейностите са групирани в сектори като Образование, Здравеопазване и т.н. което е пречка при 

отнасянето им към конкретен приоритет, съответно мярка. 

 

4. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЗАДАДЕНИТЕ ПРИОРИТЕТИ И 

УСТОЙЧИВОСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Анализите и оценките на документите, свързани с изпълнението на ОПР на община Завет, 

предоставени от Общинската администрация за извършване на последващата оценка, дават 

възможност да бъдат направени определени констатации както за изпълнението, така и за 

постигнатите до този момент резултати по отделните стратегически цели, произтичащите от тях 

приоритети и свързаните с тях мерки. За целта се прави съпоставка между заложените в ОПР 

цели, приоритети и мерки и документите, отнасящи се до неговото изпълнение. 

В съответствие с възприетия от авторите на ОПР методически подход при изготвянето на 

стратегическата част, при който приоритетите не са пряко съ-подчинени на стратегическите цели, 

анализът на изпълнението на ОПР на община Завет е извършен предимно по приоритети и 

резултатите от прилаганите мерки по тях. В заключителната част на документа е направена и 

експертна оценка на постигането на целите на ОПР, съобразно изпълнението на приоритетите. 

Реализираните конкретни дейности и проекти, групирани по приоритети, са представени 

изчерпателно в табличен вид в Приложение 1 на настоящата последваща оценка. 

Оценката на постигане на всеки приоритет е направена на базата на следните фактори: 

▪ Реализирани проекти/дейности, които са определени в ОПР Завет 2014-2020; 

▪ Реализирани проекти/дейности, които не са изрично посочени в ОПР Завет 2014-2020, но 

могат да се отнесат към някоя от мерките; 

▪ Финансови резултати; 

▪ Потенциално влияние върху постигането на заложените индикатори; 

▪ Експертна оценка. 

В подходът при изготвяне на експертната оценка на постигане на зададените приоритети 

и устойчивостта на резултатите са използвани 2 фактора, всеки с равна тежест при 

формулирането на крайния резултат: 

▪ Индикативен финансов резултат от изпълнението на ОПР по приоритети, разгледан в 

точка 4.2. от настоящия доклад. 

▪ Резултат от изпълнението на дейностите по приоритети по зададените индикатори 

(табл. 4 от настоящия доклад). 

Всеки приоритет се оценява по изготвената оценъчна скала, която е петстепенна, както 

следва: 

80% - 100% Приоритетът е напълно постигнат 

60% - 80% Приоритетът е постигнат във висока степен 

40% - 60% Приоритетът в значителна степен е постигнат. 

20% - 40% Приоритетът е постигнат в ниска степен. 

0% - 20% Приоритетът е постигнат в много ниска. 
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4.1. ПРИОРИТЕТ 1. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИ 

ОБЩЕСТВА НА ЗНАНИЕТО 

Констатации: приоритетът се отнася към първата и втората стратегическа цел – създаване на 

условия за развитие и реализация на човешкия капитал и собствения потенциал, както и 

икономическо сближаване във вътрешнорегионален план. Заложените индикатори за този 

приоритет са постигнати и преизпълнени с най-висок среден общ процент на изпълнение от 

останалите – 71,13%. Приоритет 1 групира 6 мерки с общо 11 индикатора/проекта. Някои 

стойности са приети от междинната оценка на ОПР. При индикатори, за които са използвани 

неуместни измерители, но дейностите/проектите са завършени успешно се приемат като 

изпълнени на 100%. Въпреки високата стойност на изпълнение на проекти и дейности, 

привлечените финансови ресурси са едва 2,86%. 

Оценка на постигане на приоритета: приоритетът е постигнат във висока степен поради 

постигане на индикаторите, заложени в мерките. 

4.2. ПРИОРИТЕТ 2. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА 

Констатации: приоритетът се отнася към втората и четвъртата стратегически цели, а именно 

създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал, както и подобряване  

свързаността в районите и качеството на средата в населените места. Мерките към този 

приоритет са 6, а индикаторите/проектите са 16, като средната стойност от резултата на 

изпълнение е 22,90%. По мярка 2 и 3, които са свързани със засилване на сътрудничеството със 

заинтересованите страни за популяризиране на предимствата на общината и привличане на нови 

инвестиции, няма постигнати резултати. Мерките 1, 4, 5 и 6 са отчитат дейност по един от два 

индикатора. Някои стойности са приети като резултатите от междинната оценка на ОПР. При 

индикатори, за които са използвани неуместни измерители, но дейностите/проектите са 

завършени успешно се приемат като изпълнени на 100%.  

Оценка на постигане на приоритета: резултатът от изпълнението на мерките по индикатори е 

нисък и приоритетът е постигнат в ниска степен. 

4.3. ПРИОРИТЕТ 3. ЕФЕКТИВЕН И КОНКУРЕНТЕН АГРАРЕН СЕКТОР 

Констатации: приоритетът може да бъде съотнесен към първа и четвърта стратегическа цел 

и съответства с икономическия профил на общината, като регион с преобладаващ аграрен сектор. 

Мерките, групирани в този приоритет, са 7 с общо 22 индикатора/проекта. Последните са 

неравномерно изпълнени, като по мерки 5 и 6 няма отчетена дейност. По мерки 1, 4 и 7 е отчетен 

прогрес по един от индикатор. Към мерките 2 и 3, отнасящи се за развитие на модерно 

животновъдство и увеличаване на трайните насаждения, са изпълнени по два индикатора, но 

тенденцията за нисък резултат на изпълнение на приоритета се запазва. Въпреки че средната 

обща стойност на изпълнение на приоритета е 15,38%, като е на последно място сред останалите, 

привлеченият финансов ресурс е значителен. 

Оценка на постигане на целта: стойността на изпълнение на приоритета е много ниска, но със 

значителен финансов ресурс, оценката на степента на постигнатия резултат е много ниска. 

4.4. ПРИОРИТЕТ 4. РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА И ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ 

Констатации: приоритетът може да бъде съотнесен към първа, втора и четвърта  

стратегически цели, като е насочен към създаване на условия за развитие и реализация на 

човешкия капитал; развитие на собствения потенциал на района и подобряване на качеството на 

средата в населените места. Мерките към този приоритет са 5, а индикаторите/проектите 17. 

Изпълнението е извършено със средна аритметична стойност от 42,63%, като по всяка от мерките 
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е отчетена дейност и привлеченият финансов ресурс е в значителна степен спрямо останалите - 

39,25%. Някои стойности са приети като резултати от междинната оценка на ОПР. При 

индикатори, за които са използвани неуместни измерители, но дейностите/проектите са 

завършени успешно се приемат като изпълнени на 100%. 

Оценка на постигане на приоритета: резултатът от изпълнението на мерките по индикатори е 

среден и приоритетът е постигнат в значителна степен. 

4.5. ПРИОРИТЕТ 5. ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И 

СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Констатации: приоритетът може да бъде съотнесен към четвърта стратегическа цел, а именно 

подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места. Финансовият 

ресурс, осигурен за дейностите и проектите към този приоритет е в значителен размер спрямо 

останалите приоритети. Индикаторите са 38, групирани в 10 мерки за постигане на приоритета. 

Средната аритметична стойност от резултат на изпълнението е 50,54% като при индикатори, за 

които са използвани неуместни измерители, но дейностите/проектите са завършени успешно се 

приемат като изпълнени на 100%. Отчетена е дейност по индикатори, отнасящи се до 

оптимизиране структурата на енергопотреблението, подобряване на водоснабдяването, 

реконструкция на пътната мрежа, цифровизация на фиксираната телекомуникационна мрежа, 

увеличаване на броя на обществените места за достъп до Интернет. На 100% са изпълнени 

индикаторите от мярка 3 за почистване на замърсени терени, сметосъбиране и преработка на 

отпадъци, както и дейностите по мярка 5 относно институционални мерки и партньорство с 

бизнеса и НПО по опазване на околната среда. Няма отчетена дейност относно мярка 2 за 

използване на алтернативни източници на топлина. 

Оценка на постигане на приоритета: резултатът от изпълнението на мерките по индикатори е 

среден и приоритетът е постигнат в значителна степен. 

4.6. ПРИОРИТЕТ 6. ИНСТИТУЦИОНАЛЕН КАПАЦИТЕТ И ЕФЕКТИВНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Констатации: приоритетът може да бъде съотнесен съм първата стратегическа цел, но засяга 

и останалите. В него 18 индикатора са разпределени в 4 мерки със среден общ резултат на 

изпълнение 34,84%. По първата мярка относно подобряване на информационното и 

административното обслужване няма отчетени дейности. При индикаторите от останалите мерки 

за приложение на информационните технологии, подкрепа и партньорство с бизнеса и укрепване 

на капацитета на общинската администрация са приети стойностите от междинната оценка на 

ОПР. При индикатори, за които са използвани неуместни измерители, но дейностите/проектите 

са завършени успешно се приемат като изпълнени на 100%. 

Оценка на постигане на приоритета: резултатът от изпълнението на мерките по индикатори е 

среден и приоритетът е постигнат в ниска степен. 

 

4.7. ОБОБЩЕНА ФИНАНСОВА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР 

ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОДИНА 

В следващата таблица е представена обобщена справка на финансовата реализация на 

ОПР на община Завет за периода 2014-2020 година. Следва да се направят следните уточнения. 

При изчисляването на общата стойност на проектите: 

▪ Не са включени стойностите по договори, подписани след 31.12.2020 година; 
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▪ Не са взети под внимание потенциалните икономии, които са се реализирали при 

обявяване на обществени поръчки; 

▪ Не са включени стойностите за плащанията за единица площ (по ПРСР), които прогнозно 

са около 60,4 млн. лв.; 

▪ Covid-19 мерките включват всички проекти, реализирани във връзка с преодоляване 

последствията от ковид, налични в ИСУН, както и относимите разходи на Общината за 

това (ако има такива). 

 

Приоритет 

Индикативна 

стойност 

(хил. лв.) 

Брой 

изпълнени 

проекти 

Стойност 

(в хил. 

лв.) 

Ср. 

стойност 

(хил. лв.) 

% на 

изпълнение 

Приоритет 1: Създаване на 

условия за развитие на местни 

общества на знанието 

10 990 46 314,02 6,83 3% 

Приоритет 2: Развитие и 

модернизация на икономиката 
6 960 3 890,22 296,74 13% 

Приоритет 3: Ефективен и 

конкурентен аграрен сектор 
36 610 19 7 380,35 388,44 20% 

Приоритет 4: Развитие на пазара 

на труда и подобряване на 

жизнения стандарт 

5 950 18 2 335,26 129,74 39% 

Приоритет 5: Подобряване на 

техническата инфраструктура и 

състоянието на околната среда 

36 860 99 18 699,41 188,88 51% 

Приоритет 6: Институционален 

капацитет и ефективна 

администрация 

4 400 19 255,18 13,43 6% 

Covid-19 мерки - 2 20,00 10,00 - 

Общо 101 770 204 29 894,43 146,54 29% 

   

4.8. ФИНАНСОВА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР ПО ГОДИНИ 

(ОТ 2014 ДО 2020 ГОДИНА) 

Анализът на финансовото изпълнение по години дава възможност да се проследи 

изпълнението на ОПР през целия период 2014-2020 година. При изчисляването на стойностите 

по години са използвани отчетите за капиталовите разходи на Община Завет, както и реално 

изплатените суми по проектите, администрирани чрез ИСУН 2020. С известни ограничения, това 

дава възможност да се направи по-реална преценка на инвестираните в общината средства. 

Трябва да се има предвид, че по част от проектите тепърва предстоят плащания (възстановяване 

на разходи), а други – може да не приключат успешно. Също така, изпълнението на договорите, 

сключени по мерките, свързани с Covid-19 след 31.12.2020 г., се очаква допълнително да увеличат 

общия финансов принос в рамките на ОПР. 

Съпоставката между двете финансови оценки – обобщената (в точка 4.2.) и по години 

– дава отклонение от 12 249 625,63 лв. Значителната разлика се дължи на няколко фактора: 

▪ Икономии по възлагане на обществени поръчки; 

▪ Финансови корекции при изпълнението на проекти; 

▪ Все още неразплатени суми по част от текущите проекти – част от тях с голям бюджет. 

Такива например са проекти за ремонти и енергоефективни рехабилитации на сгради, 

както и реконструкция на пътната мрежа. През 2020 година са сключени редица договори 

за реализация на проекти с представители на местния бизнес по оперативни програми, 

чието финансово изпълнение все още не е започнало. 
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В този смисъл, реалното финансово изпълнение на ОПР към 31.12.2020 г. е малко по-

ниско от посочените стойности. 

Анализът на финансовата реализация на ОПР по години показва значителния принос на 

приоритет 5 към общото изпълнение, което е обосновано от текущите инфраструктурни проекти 

за изграждане или поддържане на съоръженията. Наблюдава се постоянно привличане на 

инвестиции, като единственото изключение през 2016 година, когато задържането се дължи на 

приключването на стария програмен период (2007-2013 г.) и постепенното отваряне на мерки по 

новия (2014-2020). Въпреки сериозните вложения по този приоритет, финансовото изпълнение 

за периода не е с особено висока стойност – 51%. 

Приоритет 4 е следващият водещ по финансово изпълнение като изпълнението се равнява 

на 39%. Съществен принос за резултата дават дейностите по проект „Нови възможности и нови 

хоризонти за уязвимите граждани на община Завет“. 

Друг приоритет със сериозен принос е приоритет 3, което се дължи предимно на 

инициативата на местния аграрен бизнес, реализирал и продължаващ да осъществява значителен 

брой проекти. Въпреки високия финансов ресурс, приоритетът е изпълнен едва в 20%. 

С доста по-скромен финансов принос са приоритети 1,2 и 6. Въпреки скромния финансов 

ресурс, усвоен по приоритет 1, дейностите за създаване на условия за развитие на местни 

общества на знанието са изпълнени в голяма степен. Изпълнението на приоритет 2 няма отчетени 

дейности до 2017 г., а през 2020 г. е силно възпрепятствано следствие на избухналата пандемия, 

която силно ограничи възможностите за осъществяване на дейности за привличане на нови 

инвестиции. Това важи и за приоритет 6, който се отнася до укрепване на капацитета на общинска 

администрация.  В същото време като компенсация могат да се отчетат мерките, свързани с 

борбата с ковид. 

Анализирайки приноса на всеки приоритет към общото финансово изпълнение на ОПР, 

могат да се откроят 2 водещи приоритета (фиг. 1) – трети и пети. Както беше казано по-горе, 

изпълнението на първия се дължи на реализацията на „европейски“ проекти от страната на 

месния бизнес, а на втория – на инвестициите в инфраструктури и подобряване на енергийната 

ефективност на сградите. Осезаема разлика се усеща през периодите 2014-2015 г. и през 2018-

2019 г., където има по-голям ръст при някои от приоритетите. Ръстът в първият период е свързан 

предимно с приоритети 3 и 5, докато вторият ръст се отразява от приоритети 3 и 4. 

Обобщено, в изпълнението на ОПР през годините финансовите потоци от проектите, 

реализирани по тях са ритмични, което се отразява и на доброто общо изпълнение на плана.. 

Това показва, че в общината активно се работи за привличането на средства за нейното развитие. 
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Фигура 1. Финансово изпълнение на приоритетите в периода 2014-2020 г. (с натрупване) 

 

5. ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Дълготрайното въздействие, което оказва реализацията на ОПР 2014-2020, не може да 

бъде оценено непосредствено след приключване на плановия период, защото част от проектите 

имат хоризонт на изпълнение до 2022-23 година, други – трябва да мине време, за да се преценят 

икономическите и социалните ефекти от тях. Още повече, че 2020 година беше уникална с това, 

че през месец март се обяви световната пандемия от ковид, която засегна значителна част от 

социално-икономическия живот у нас. Това неминуемо оказа влияние върху планирането на 

капиталовите разходи на общините, текущите разходи и изпълнението на приетите бюджети. 

Голяма част от средствата на национално и местно ниво се насочиха към преодоляване на 

последствията и борба с вируса. 

За изготвяне на по-точна оценка на общото въздействие на ОПР съществува и 

технологично ограничение – официалните статистически данни за 2020 г. започват да се 

публикуват след март месец, а икономическите – през есента. Поради тази причина, за да се 

използват данните за 2020 г., която е последната от действието на ОПР на община Завет, следва 

да се изчака поне до края на 2021 година. Това е невъзможно поради разпоредбите в ЗРР, които 

задължават последващата оценка да се извърши до края на 2021 г. В този смисъл са използвани 

последните официални, налични данни и те следва да бъдат интерпретирани с мисълта, че не 

обхващат пълния период на действие на плана. 

Настоящата обща оценка на въздействието на ОПР обхваща два етапа. Първият 

представя най-обобщено социално-икономическото състояние в общината по ключови 

демографски, социални и икономически показатели. Въпреки че те не са повлияни само от 

изпълнението на ОПР, може да се приеме, че тези показатели най-точно отразяват резултатите от 

провеждането на политики на регионално и местно ниво. 

Вторият етап представя резултатите от изготвените конкретни специфични за ОПР 

индикатори, които би следвало да отразяват ефектите от неговото изпълнение на територията на 

община Завет. 

3 292 286.68

6 268 502.24

7 590 803.73

9 100 291.74

10 545 761.43

15 726 493.66

17 644 808.38

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

18 000 000

20 000 000

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Приоритет 1 Приоритет 2
Приоритет 3 Приоритет 4
Приоритет 6 Приоритет 5 (дясна скала)
Общо изпълнение (дясна скала)



 18 

Прегледът на ключовите показали показва, че за периода на действие на ОПР населението 

на общината е намаляло с 1 263 души, което се дължи основно на отрицателния естествен 

прираст. В същото време механичният прираст се подобрява, но той е недостатъчен, за да 

компенсира естествените процеси. 

Положителна характеристика за състоянието на общината е, че нивото на безработица 

спада, а заплатите се увеличават. 

Местната икономика също е във възход според данните. Стойността на произведената 

продукция се увеличава, броят на предприятията също. 

Таблица 2. Ключови социално-икономически показатели за развитието на община Завет 

Показател 
Мерна 

единица 
2013 2020 Изменение 

Население към 31.12. брой 
10 201 8 938 -1 263 

Механичен прираст брой 
-67 -18 49 

Коефициент на раждаемост ‰ 
10 7 -3 

Коефициент на смъртност ‰ 
14,5 21,9 7,4 

Коефициент на механичен прираст ‰ 
-6,6 -2,0 4,6 

Коефициент на естествен прираст ‰ 
-4,5 -15 -10,5 

Ниво на безработица (за 2014 г.) % 
27,2 15 -12,2 

Средногодишна заплата (данни за 2014 и 2019 г.) лева 
6 069 9 389 3 320 

Брой на предприятията (за 2014 г. и  2019 г.) брой 
202 210 8 

Произведена продукция от предприятията (за 2014 

г. и за 2019 г.) 
хил. лв. 

52 470 88 940 36 470 

Източник: НСИ, Агенция по заетостта, собствени изчисления 

При изготвянето на системата за наблюдение и оценка на ОПР, съгласно методическите 

указания, са определени индикатори за резултат (отнасят се „до наблюдението и оценката на 

изпълнението на определените приоритети и мерки за развитие на общината“). 

Системата от индикатори в ОПР Завет обхваща 122 индикатора за резултат. Проблем 

при отчитането им е липсата на информация за част от тях, както и липсата на определена базова 

стойност, което прави невъзможно отчитането на прогрес по тях. В ОПР са поставени и 

индикатори, които практически няма как да бъдат проследени и отчетени на местно ниво (липсва 

информация). Оценката установява и че има индикатори, чиито измерители не кореспондират 

със същността на индикатора. Например „Модернизиране на образователния процес“ който е 

със измерител „брой“ и целева стойност „1“. В плана не става ясно в какво се изразява „броя 

„Модернизиране на образователния процес“. В този смисъл оценката на индикаторите в 

настоящия доклад се придържа към използваните данни, а не към същността им (когато тя се 

разминава), т.е. ако дейностите по дадения индикатор са изпълнени, въпреки че измерителя е 

несъответстващ, той се приема за изпълнен. 

Следва да се направо уточнението, че за някои индикатори, „отчетени“ в междинна оценка 

на ОПР, не се намират данни или те не са достоверни. В тези случаи е приета стойността на 

индикатора от междинната оценка. 
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Анализът на постигнатия прогрес (общото въздействие) на ОПР в общината, измерен чрез 

определените в него индикатори за резултат, показва, че по 45 от тях се отчита 

преизпълнение, а по други 18 е отбелязан прогрес (между 1% и 99,99%), за 59 индикатора не 

се отчита напредък. При отчитането на индикаторите за резултат се наблюдават екстремни 

стойности при част от тях – надхвърлящи в пъти заложените стойности. Това показва, че при 

планирането очакванията към конкретните резултати от изпълнението на ОПР са били силно 

занижени. 

Експертната оценка е, че изпълнението на ОПР 2014-2020 г. е задоволително спрямо 

поставените индикатори. 

Таблица 3. Разпределение на индикаторите според техния напредък и вид 

Процент изпълнение Цвят 

Индикатори за 

резултат 

(брой) 

< 0%  
35 

0% или не може да бъде изчислен  
23 

Между 0% и 100%  
19 

≥100% (преизпълнение)  
35 

Неуместен измерител, но има отчетена дейност по индикатора  
11 

 

В последващата таблица са представени всички индикатори от ОПР с тяхната отчетена 

стойност (където има данни) и степента на постигането им спрямо заложените стойности. 
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Таблица 4. Индикатори, заложени в ОПР Завет и тяхното изпълнение 

Приоритет 

Мярка 

Проект 

Индикатор (описание) 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Базова 

стойност 

Междинна 

оценка 

(отчетена) 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Отчетена 

стойност 

към 

31.12.2020 

г. 

Изпълнение 

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

Мярка 1. Повишаване ефективността на обучението   

П1.1.1 

Програма за повишаване на 

квалификацията на педагогическите и 

управленските кадри в системата на 

основното и средното образование на 

общината 

брой 

Община Завет и 

РИО на МОН 

Разград 

Н/П 15 3 15 500% 

П1.1.2 Модернизиране на образователния процес брой 

Община Завет и 

РИО на МОН 

Разград 

Н/П 
Несъответстващ 

измерител 
1 1 100% 

П1.1.3 

Осигуряване на условия за предучилищно 

образование и постепенно преминаване 

към целодневен учебен процес 

брой 

Община Завет и 

РИО на МОН 

Разград 

Н/П 

Осигурен 

целодневен 

учебен процес 

800 800 100% 

Мярка 2. Подобряване на материално-техническата база   

П1.2.1 

Проект за подобряване на средата за 

обучение: компютъризация на училищата 

съобразно количествените параметри и на 

етапи, увеличаване на извънкласната 

подготовка за усъвършенстване на 

компютърни умения 

брой 

Община Завет и 

РИО на МОН 

Разград 

Н/П 4 7 7 100% 

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

П1.3.1 

Проект за работа с ученици и деца в 

читалища и клубове по за развитие на 

индивидуалността и стимулиране на 

творческите им заложби 

брой 

Община Завет и 

РИО на МОН 

Разград 

Н/П 350 300 350 117% 
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Приоритет 

Мярка 

Проект 

Индикатор (описание) 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Базова 

стойност 

Междинна 

оценка 

(отчетена) 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Отчетена 

стойност 

към 

31.12.2020 

г. 

Изпълнение 

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) 

брой 

Община Завет и 

РИО на МОН 

Разград 

Н/П 350 100 350 350% 

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

П1.4.1 

Преобразуване на съществуващите 

образователни програми в посока 

включването на образователни модули по 

творчество, иновации и предприемачество 

брой 

Община Завет и 

РИО на МОН 

Разград 

Н/П 0 2 2 100% 

П1.4.2 

Намиране, адаптиране, надграждане и 

разпространение на новаторски 

образователни решения (продукти) за 

сферата на професионалното образование 

и обучение 

брой 

Община Завет и 

РИО на МОН 

Разград 

Н/П 0 1 0 0% 

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

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 

брой 

Община Завет и 

РИО на МОН 

Разград 

Н/П 
Неуместен 

измерител 
1 0 0% 

Мярка 6 Стимулиране на квалификацията и преквалификацията на работната ръка   

П1.6.1 
Подпомагане на чуждоезиковото обучение 

и лингвистичното разнообразие 
брой 

Община Завет и 

РИО на МОН 

Разград 

Н/П 2 2 2 100% 

П1.6.2 

Проект за програми и курсове за 

придобиване на професионална 

квалификация или обучения по чужд език 

за повишаване пригодността на работната 

ръка 

брой 

Община Завет и 

РИО на МОН 

Разград 

Н/П Текуща дейност 3 2 67% 
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Приоритет 

Мярка 

Проект 

Индикатор (описание) 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Базова 

стойност 

Междинна 

оценка 

(отчетена) 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Отчетена 

стойност 

към 

31.12.2020 

г. 

Изпълнение 

Приоритет 2. Развитие и модернизация на икономиката   

Мярка 1. Маркетингово планиране за стимулиране икономическото развитие   

П2.1.1 Брой рекламни кампании и материали брой Община Завет Н/П 0 6 2 33% 

П2.1.2 Брой привлечени инвеститори в общината брой Община Завет Н/П 0 10 0 0% 

П2.1.3 Популяризация на общината брой Община Завет Н/П 
Неуместен 

измерител 
3 0 0% 

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

общината. 
  

П2.2.1 

Програма за обмяна на опит, посещения и 

партньорство с побратимени градове за 

стимулиране на бизнес контактите 

брой Община Завет Н/П 0 5 0 0% 

П2.2.2 

Изпълнение на проекти за икономическо 

сближаване и развитие по програми за 

териториално сътрудничество 

брой Община Завет Н/П 0 4 0 0% 

П2.2.3 
Установяване на контакти с национални и 

чуждестранни бизнес партньори 
брой Община Завет Н/П 0 6 0 0% 

П2.2.4 

Установяване на близко сътрудничество с 

Агенцията за чуждестранни инвестиции и 

с организации за икономическо развитие 

на национално и регионално равнище 

брой Община Завет Н/П 0 1 0 0% 

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

на специфични продукти 
 

П2.3.1 

Поддържане на актуални инвестиционни 

профили на интернет страниците на 

общината 

брой Община Завет Н/П 0 1 0 0% 

П2.3.2 

Организиране на бизнес инвестиционни 

форуми с чуждестранно участие, панаири 

и участие в изложения 

брой Община Завет Н/П 0 7 0 0% 
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Приоритет 

Мярка 

Проект 

Индикатор (описание) 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Базова 

стойност 

Междинна 

оценка 

(отчетена) 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Отчетена 

стойност 

към 

31.12.2020 

г. 

Изпълнение 

П2.3.3 Изграждане на Агробизнес център Завет брой Община Завет Н/П Не е изграден 1 0 0% 

Мярка 4. Разширение и модернизация на биотехнологичните производства   

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 

брой Частен бизнес Н/П 
Неуместен 

измерител 
1 0 0% 

П2.4.2 
Модернизиране на цеха за производство на 

лекарствени продукти в гр. Завет 
брой Частен бизнес Н/П 1 1 1 100% 

Мярка 5. Модернизация на предприятията   

П2.5.1 
Технологична модернизация на 

„Раломекс“ АД, гр. Завет 
брой 

ИСУН, ИСАК, 

частен бизнес 
Н/П 

Разработен 

проект 
1 1 100% 

П2.5.2 

Подкрепа за технологична и 

производствено обновяване на шивашкото 

производство 

брой 
ИСУН, ИСАК, 

частен бизнес 
Н/П 

Неясна 

формулировка 
5 0 0% 

Мярка 6. Стимулиране на специфични за района видове туризъм   

П2.6.1 

Подкрепа на дейности за обществено 

осведомяване, чрез комуникационни 

кампании за подобряване на 

осведомеността за природното, културно и 

историческо наследство 

брой 
ИСУН, ИСАК, 

частен бизнес 
Н/П 0 1 0 0% 

П2.6.2 

Осведомяване на населението за 

възможности за селски и ловен туризъм 

както и тяхното финансиране по ЕП 

брой 
ИСУН, ИСАК, 

частен бизнес 
Н/П 3 1 3 300% 

Приоритет 3. Ефективен и конкурентен аграрен сектор   

Мярка 1. Развитие на зърнопроизводството и отглеждането на технически култури   
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Приоритет 

Мярка 

Проект 

Индикатор (описание) 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Базова 

стойност 

Междинна 

оценка 

(отчетена) 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Отчетена 

стойност 

към 

31.12.2020 

г. 

Изпълнение 

П3.1.1 Обновяване на машинно-тракторния парк брой Община Завет Н/П 

Липсват 

конкретни 

данни 

200 0 0% 

П3.1.2 
Изграждане на силози за съхраняване на 

зърно 
брой Община Завет Н/П 2 2 2 100% 

П3.1.3 

Стимулиране на процеса за уедряване на 

площите за зърнопроизводство и 

отглеждане на технически култури 

дка Община Завет Н/П 

Липсват 

конкретни 

данни 

30 000 0 0% 

Мярка 2. Развитие на модерно животновъдство с преработвателен сектор   

П3.2.1 

Разработване на устройствени планове на 

територии извън населените места, 

подходящи за животновъдство и за 

изграждане на базова инфраструктура 

брой 
Община Завет, 

частен бизнес 
Н/П 

Липсват 

конкретни 

данни 

7 0 0% 

П3.2.2 

Подготовка и реализация на проекти, 

финансирани по Програмата за развитие 

на селските райони (ПРСР) за създаване на 

модерни ферми от европейски тип 

брой Частен бизнес Н/П 4 20 4 20% 

П3.2.3 
Насърчаване на бизнеса за изграждане на 

МСП за преработка на продукцията 
брой Частен бизнес Н/П 0 2 0 0% 

П3.2.4 
Програма за развитие на мандрите в с. 

Острово и Брестовене 
брой Частен бизнес Н/П 0 2 0 0% 

П3.2.5 
Изграждане на сертифициране пунктове за 

изкупуване на млякото 
брой Частен бизнес Н/П 1 6 1 17% 

Мярка 3. Обновяване и увеличаване на трайните насаждения   

П3.3.1 
Програми за създаване на нови трайни 

насаждения 
брой 

НСИ и частен 

бизнес 
Н/П 0 30 1 3% 

П3.3.2 

Отреждане на общински и държавни земи, 

вкл. и продажба, за инвестиции в трайни 

насаждения 

брой Община Завет Н/П 1 5 1 20% 
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Приоритет 

Мярка 

Проект 

Индикатор (описание) 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Базова 

стойност 

Междинна 

оценка 

(отчетена) 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Отчетена 

стойност 

към 

31.12.2020 

г. 

Изпълнение 

П3.3.3 

Обединение на зем. производители за 

износ на прясна, замразена или 

преработена продукция 

брой 
НСИ и частен 

бизнес 
Н/П 0 3 0 0% 

П3.3.4 
Изграждане на хладилни комплекси за 

съхранение на продукцията 
брой 

НСИ и частен 

бизнес 
Н/П 0 1 0 0% 

Мярка 4. Развитие на пчеларството   

П3.4.1 

Стимулиране на растениевъдите да засяват 

по-големи площи с медодайни култури – 

рапица, анасон и др. 

дка 
НСИ и частен 

бизнес 
Н/П 

Липсват 

конкретни 

данни 

20 000 0 0% 

П3.4.2 Проекти за развитие на пчеларството  брой 
НСИ и частен 

бизнес 
Н/П 4 6 4 67% 

П3.4.3 Укрепване на пчеларските сдружения брой 
НСИ и частен 

бизнес 
Н/П 

Неуместен 

индикатор 
1 0 0% 

Мярка 5. Залесяване на ерозирали и неподходящи за ползване площи   

П3.5.1 

Проекти за провеждането на залесителни 

мероприятия в определени общински и 

държавни територии с висока ерозия или 

неподходящи за обработка/ползване като 

пасища 

брой 
МЗХ и Община 

Завет 
Н/П 0 3 0 0% 

П3.5.2 

Изграждане на разсадник в общината, на 

подходящи общински земи и предоставяне 

на бизнеса за изграждане на разсадници за 

посадъчен материал 

брой 
МЗХ и Община 

Завет 
Н/П 0 1 0 0% 

П3.5.3 

Програма за ангажиране на лица, 

работещи по програмите за заетост, за 

изпълнение на залесителни мероприятия 

през благоприятните сезони 

брой 
МЗХ и Община 

Завет 
Н/П 0 5 0 0% 
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Приоритет 

Мярка 

Проект 

Индикатор (описание) 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Базова 

стойност 

Междинна 

оценка 

(отчетена) 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Отчетена 

стойност 

към 

31.12.2020 

г. 

Изпълнение 

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

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 

брой Частен бизнес Н/П 0 1 0 0% 

П3.6.2 
Програма за реализира на единна система 

за информация и съвети в земеделието 
брой 

НПО и Община 

Завет 
Н/П 0 1 0 0% 

Мярка 7. Подкрепа на млади фермери   

П3.7.1 Програми за млади фермери; брой Частен бизнес Н/П 2 30 2 7% 

П3.7.2 

Програми за обучение, административни 

услуги, съвети и активни пропагандни 

мерки за насочване на млади хора в 

развитието на аграрен бизнес; 

брой 
Частен бизнес и 

Община Завет 
Н/П 0 1 0 0% 

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   

П4.1.1 

Проекти за обучение на работната сила и 

стимулиране изграждането на собствена 

система за професионална подготовка на 

кадрите 

брой 
МТСП и 

Община Завет 
Н/П 0 3 0 0% 

П4.1.2 

Програми за подобряване на връзките 

между професионалните училища и 

бизнеса 

брой 
МТСП,МОН и 

Община Завет 
Н/П 0 1 0 0% 
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Приоритет 

Мярка 

Проект 

Индикатор (описание) 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Базова 

стойност 

Междинна 

оценка 

(отчетена) 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Отчетена 

стойност 

към 

31.12.2020 

г. 

Изпълнение 

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 

брой 
МТСП,МОН и 

Община Завет 
Н/П 3 3 3 100% 

П4.1.4 
Изграждане на система за непрекъсната 

професионална квалификация 
брой 

МТСП,МОН и 

Община Завет 
Н/П 0 1 1 100% 

П4.1.5 
Обучение в използване на информационни 

и комуникационни технологии 
брой 

МТСП,МОН и 

Община Завет 
Н/П 0 5 5 100% 

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

потребностите на икономиката 
  

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 

брой 
МТСП,МОН и 

Община Завет 
Н/П 1 5 2 40% 

П4.2.2 
Стаж за млади хора и адаптиране в 

работната среда; 
брой 

МТСП,МОН и 

Община Завет 
Н/П 1 1 1 100% 

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

П4.3.1 

Субсидирана заетост в жизнени 

производства по различни национални 

програми 

брой МТСП Н/П 

Неуместен  

измерител /93  

лица, по разни 

социални 

програми 

1 1 100% 

П4.3.2 

Информационна система за търсената от 

инвеститорите работна сила и съответно 

предлаганите работници и специалисти 

брой МТСП Н/П 

Поддържа се в 

Бюрото по 

труда 

1 0 0% 
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Приоритет 

Мярка 

Проект 

Индикатор (описание) 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Базова 

стойност 

Междинна 

оценка 

(отчетена) 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Отчетена 

стойност 

към 

31.12.2020 

г. 

Изпълнение 

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 

брой МТСП Н/П 1 5 1 20% 

П4.3.4 Подкрепа на самонаетите лица брой МТСП Н/П 50 50 50 100% 

Мярка 4. Повишаване на ефективността на здравеопазването   

П4.4.1 
Разширяване обхвата на профилактичната 

дейност 
брой МЗ и РЗОК Н/П 1871 2000 1871 94% 

П4.4.2 
Подобряване качеството на 

извънболничната помощ 
брой МЗ и РЗОК Н/П 

Неуместен 

измерител 
1 0 0% 

П4.4.3 

Програми за разширяване обхвата на 

профилактичните прегледи и 

информационните кампании 

брой МЗ и РЗОК Н/П 0 3 0 0% 

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

П4.5.1 

Разяснители програми за все по-пълно 

обхващане на работещите лица в 

задължително здравно осигуряване 

брой МЗ и РЗОК Н/П 

Липсват 

конкретни 

данни 

1000 0 0% 

П4.5.2 
Засилване на здравната и здравно-

образователната превенция в училищата 
брой МЗ и РЗОК Н/П 

Липсват 

конкретни 

данни 

400 0 0% 

П4.5.3 

Подготовка и реализиране на проекти за 

укрепване на материалната база на 

здравеопазването 

брой МЗ и РЗОК Н/П 2 7 2 29% 

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   

П5.1.1 
Разработване на общинска програма за 

енергийна ефективност 
брой Община Завет Н/П 1 1 1 100% 
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Приоритет 

Мярка 

Проект 

Индикатор (описание) 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Базова 

стойност 

Междинна 

оценка 

(отчетена) 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Отчетена 

стойност 

към 

31.12.2020 

г. 

Изпълнение 

П5.1.2 

Включване в Националната 

информационна система за потенциала, 

производството и потреблението на 

енергия от възобновяеми източници 

брой 
Община Завет и  

Енерго Про 
Н/П 0 1 0 0% 

П5.1.3 
Въвеждане на електронни 

административни услуги за ВЕИ 
брой 

Община Завет и  

Енерго Про 
Н/П 0 1 0 0% 

П5.1.4 
Енергийни обследвания на обществените и 

жилищните сгради 
брой 

МРРБ и Община 

Завет 
Н/П 5 50 5 10% 

П5.1.5 

Саниране на обществени и жилищните 

сгради, въз основа на извършените 

обследвания и реализация на проекти за 

ЕЕ 

брой 
МРРБ и Община 

Завет 
Н/П 5 100 5 5% 

П5.1.6 
Подмяна на горивните инсталации с 

енергоспестяващи съоръжения 
брой 

МРРБ и Община 

Завет 
Н/П 0 20 10 50% 

П5.1.7 

Реализиране на мерки за енергийна 

ефективност в обществените и жилищните 

сгради 

брой 
МРРБ и Община 

Завет 
Н/П 5 50 5 10% 

П5.1.8 

Въвеждане на енергоспестяващо улично 

осветление във всички населени места от 

общината с автоматично управление 

брой 
МРРБ и Община 

Завет 
Н/П 0 6 0 0% 

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 

брой 
МРРБ и Община 

Завет 
Н/П 1 1 1 100% 
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Приоритет 

Мярка 

Проект 

Индикатор (описание) 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Базова 

стойност 

Междинна 

оценка 

(отчетена) 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Отчетена 

стойност 

към 

31.12.2020 

г. 

Изпълнение 

П5.1.10 

Разяснителна програма на населението за 

ползите от подмяна на осветителните тела 

и домакинските електроуреди с 

енергоспестяващи такива за битови нужди 

брой 
МРРБ и Община 

Завет 
Н/П 1 1 1 100% 

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

П5.2.1 

Институционална подкрепа и насърчаване 

на бизнеса за изграждане на инсталации за 

производство на биодизел 

брой Частен бизнес Н/П 0 2 0 0% 

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 

индивидуални жилищни и стопански 

сгради в населените места, където не е 

възможно газифициране или прилагане на 

други съвременни способи за отопление 

брой Частен бизнес Н/П 0 1 0 0% 

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

П5.3.1 
Програми за разделното събиране на ТБО 

за рециклиране и преработка 
брой - Н/П 1 1 1 100% 

П5.3.2 
Изграждане на система за разделно 

сметосъбиране в община Завет 
брой - Н/П Изградена 1 1 100% 

Мярка 4. Запазване и поддържане на биоразнообразието в защитените територии    

П5.4.1 

Програма по опазване и възстановяване на 

застрашени растителни и биологични 

видове 

брой 
МОСВ и 

Община Завет 
Н/П 0 6 0 0% 

П5.4.2 
Изготвяне и изпълнение на планове за 

управление на защитените територии 
брой 

МОСВ и 

Община Завет 
Н/П 1 1 1 100% 
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Приоритет 

Мярка 

Проект 

Индикатор (описание) 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Базова 

стойност 

Междинна 

оценка 

(отчетена) 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Отчетена 

стойност 

към 

31.12.2020 

г. 

Изпълнение 

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 

брой 
МОСВ и 

Община Завет 
Н/П 4 4 4 100% 

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

П5.5.1 

Провеждане на действия за повишаване на 

екологичното съзнание на населението в 

партньорство с медиите 

брой 
МОСВ и 

Община Завет 
Н/П 1 1 1 100% 

П5.5.2 
Използване на програмите за заетост за 

решаване на екологични проблеми 
брой 

МОСВ и 

Община Завет 
Н/П 1 1 1 100% 

П5.5.3 
Повишаване на екологичното съзнание на 

подрастващите в училищата 
брой 

МОСВ и 

Община Завет 
Н/П 1 1 1 100% 

П5.5.4 
Поощряване на граждански инициативи за 

опазване на природата 
брой 

МОСВ и 

Община Завет 
Н/П 1 1 1 100% 

П5.5.5 

Публично-частно партньорство с бизнеса и 

НПО за поддържане на биоразнообразието 

в защитените територии и обекти 

брой 
МОСВ и 

Община Завет 
Н/П 1 1 1 100% 

П5.5.6 

Изготвяне и реализация на проекти от 

общината съхраняване и подобряване 

качеството на околната среда 

брой 
МОСВ и 

Община Завет 
Н/П 1 1 1 100% 

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

П5.6.1 

Обновяване на Интернет страниците на 

общинската администрации с богата и 

разнообразна информация, новини и 

разширяване достъпа до предлаганите 

услуги 

брой Община Завет Н/П 

Неуместен 

индикатор – 

няма връзка с 

мярката 

1 0 0% 
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Приоритет 

Мярка 

Проект 

Индикатор (описание) 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Базова 

стойност 

Междинна 

оценка 

(отчетена) 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Отчетена 

стойност 

към 

31.12.2020 

г. 

Изпълнение 

П5.6.2 

Увеличаване на броя на обществените 

места за достъп до Интернет – библиотеки, 

читалища, училища, информационни 

центрове и др. 

брой Община Завет Н/П 20 20 20 100% 

Мярка 7. Подобряване на водоснабдяването на населените места от областта   

П5.7.1 
Реализиране на проект за воден цикъл в 

общинския център Завет 
брой 

Община Завет, 

МОСВ и 

Водоснабдяване 

Н/П 2 1 2 200% 

П5.7.2 
Проекти за използване възможностите на 

местни водоизточници 
брой 

Община Завет, 

МОСВ и 

Водоснабдяване 

Н/П 
Липсват местни 

водоизточници 
5 0 0% 

П5.7.3 

Изграждане на допълнително 

водоснабдяване в населени места с 

недостиг на питейна вода 

брой 

Община Завет, 

МОСВ и 

Водоснабдяване 

Н/П 1 5 1 20% 

Мярка 8. Обновяване и доизграждане на канализационните системи   

П5.8.1 

Изграждане на канализационната мрежа и 

пречиствателни станции в големите 

селища Брестовене, Острово 

брой 
Община Завет, 

МОС 
Н/П 0 2 0 0% 

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

П5.9.1 
Продължаване на цифровизацията на 

фиксираната телекомуникационна мрежа 
брой 

Община Завет и 

ком. дружества 
Н/П 3 3 3 100% 

П5.9.2 

Подобряване на телекомуникационното 

обслужване в малките населени места и 

разширение на селищната телефонна 

мрежа 

брой 
Община Завет и 

ком. дружества 
Н/П 

Мярката не е 

актуална 
1 0 0% 
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Приоритет 

Мярка 

Проект 

Индикатор (описание) 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Базова 

стойност 

Междинна 

оценка 

(отчетена) 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Отчетена 

стойност 

към 

31.12.2020 

г. 

Изпълнение 

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). 

брой 
Община Завет и 

ком. дружества 
Н/П 

Неясна по 

съдържание 

мярка 

1 0 0% 

П5.9.4 Проектиране на II – клас пътища брой Община Завет Н/П 
Лисват данни в 

километри 
50 0 0% 

П5.9.5 Проектиране на III – клас пътища брой Община Завет Н/П 
Лисват данни в 

километри 
100 0 0% 

Мярка 10. Развитие на пътната инфраструктура   

П5.10.1 Проектиране на IV – клас пътища брой Община Завет Н/П 
Лисват данни в 

километри 
100 0 0% 

П5.10.2 

Реконструкция и модернизация на Път ІІІ–

4902 Разград – Веселец от км 8+600 до км 

28+800 

брой Община Завет Н/П 
Лисват данни в 

километри 
20 20,20 км. 101% 

П5.10.3 
Ремонт на път ІV-23017 Сушево-Прелез-

ІІІ-1137 от км 11+500 до км 21+900 
брой Община Завет Н/П 

Лисват данни в 

километри 
10 0 0% 

П5.10.4 
Реконструкция и модернизация на 

вътрешно селищна пътна мрежа 
брой Община Завет Н/П 

Лисват данни в 

километри 
100 17 км. 17% 
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Приоритет 

Мярка 

Проект 

Индикатор (описание) 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Базова 

стойност 

Междинна 

оценка 

(отчетена) 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Отчетена 

стойност 

към 

31.12.2020 

г. 

Изпълнение 

Приоритет 6. Институционален капацитет и ефективна администрация   

Мярка 1. Изграждане на общинска инфраструктура за подобряване на информационното и административното обслужване на бизнеса   

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 

брой Община Завет Н/П 0 1 0 0% 

Мярка 2. Приложение на информационните технологии при предоставяне на услуги   

П6.2.1 

Въвеждане на информационно-

комуникационните технологии на всички 

нива в администрацията на общината 

брой Община Завет Н/П 1 1 1 100% 

П6.2.2 

Въвеждане на нови технологии и 

информационни продукти за 

административно обслужване на бизнеса 

брой Община Завет Н/П 1 1 1 100% 

П6.2.3 

Информиране за видовете и съдържанието 

на различните услуги и техните 

приложения на местно ниво, в т.ч. и в 

отдалечените от центъра населени места 

брой Община Завет Н/П 
Неуместен 

измерител 
1 1 100% 

П6.2.4 

Информиране на малкия и средния бизнес 

за възприемане и ефективно използване на 

информационните и комуникационни 

технологии 

брой Община Завет Н/П 
Неуместен 

измерител 
1 0 0% 

П6.2.5 

Инициативи за придобиване на умения от 

населението за работа с информационните 

и комуникационните технологии 

брой Община Завет Н/П 0 1 0 0% 
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Приоритет 

Мярка 

Проект 

Индикатор (описание) 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Базова 

стойност 

Междинна 

оценка 

(отчетена) 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Отчетена 

стойност 

към 

31.12.2020 

г. 

Изпълнение 

П6.2.6 

Провеждане на курсове за обучение по 

съвременни информационните и 

комуникационни технологии 

брой Община Завет Н/П 2 4 2 50% 

Мярка 3. Институционална подкрепа и партньорство с бизнеса   

П6.3.1 Развитие на електронното правителство брой Община Завет Н/П 

Неясен 

индикатор 

/коректно е 

брой 

електронни 

услуги/ 

1 0 0% 

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 

брой Община Завет Н/П 1 1 1 100% 

П6.3.3 

Непрекъснато повишаване на 

административния капацитет и експертния 

потенциал на общинските структури 

брой Община Завет Н/П 

Неуместен 

индикатор 107 

обучени 

служители 

1 1 100% 

П6.3.4 

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 

брой Община Завет Н/П 1 1 1 100% 

П6.3.5 

Подобряване ефективността в 

обслужването на едно гише на общинско 

ниво 

брой Община Завет Н/П 1 1 1 100% 
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Приоритет 

Мярка 

Проект 

Индикатор (описание) 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Базова 

стойност 

Междинна 

оценка 

(отчетена) 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Отчетена 

стойност 

към 

31.12.2020 

г. 

Изпълнение 

Мярка 4.Укрепване на капацитета на общинската администрация   

П6.4.1 

Укрепване на общинските 

административни структури, отговарящи 

за разработването, координирането, 

изпълнението и оценката на изпълнените 

проекти 

брой Община Завет Н/П 

Неуместен 

индикатор 

проект „Е-

ПОДЕМ” 

1 1 100% 

П6.4.2 

Подобряване на координацията и 

взаимодействието между различните 

селищни места и изпълнители на 

действията и мерките от общинската 

стратегия 

брой Община Завет Н/П 

Неуместен 

индикатор 

Координацията 

е на 

необходимото 

ниво 

1 0 0% 

П6.4.3 
Техническа помощ при подготовката на 

проектите 
брой Община Завет Н/П 

Проект „Е-

ПОДЕМ” 
1 1 100% 

П6.4.4 

Обучение и развитие на умения по 

управление на проекти и финансов 

контрол 

брой Община Завет Н/П 1 1 1 100% 

П6.4.5 
Информационно осигуряване на процеса 

на управление 
брой Община Завет Н/П 

Автоматизирана 

система 

„Архимед” 

1 1 100% 

П6.4.6 Системи за мониторинг и наблюдение брой Община Завет Н/П 0 1 0 0% 

 

Съкращения поредност:  П1/приоритет/.1./мярка/1./проект/ 

Източник: ОПР, Междинна оценка на ОПР, Общинска администрация, НСИ, ДБТ, ОД „Земеделие“, собствени изчисления 
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6. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ 

РЕСУРСИ 

Оценката на ефективността и ефикасността е изготвена на базата на сравнителен и 

количествен анализи. 

Първият включва преглед на заложените в ОПР проекти и инициативи и доколко те 

са реализирани в периода 2014-2020 година (още наричан „техническо изпълнение на ОПР“). 

Всички дейности, заложени в ОПР, са групирани по приоритети. Следва да се подчертае, че в 

този раздел се прави оценка само на заложените проекти и/или мерки в ОПР, описани в 

„Приложение 4. „Програма за реализация на ОПР“ към общинския план на ОПР Завет 2014-

2020. 

Съгласно горецитираното приложение, част от проектните предложения имат връзка с 

повече от една мярка, включително в различни приоритети.  

Вторият анализ включва оценка на ефективността, която се базира на връзката между 2 

фактора – използвани ресурси и постигнато изпълнение по приоритети. Чрез оценката се 

илюстрира доколко ефективно са вложени ресурсите, като измерва изразходвания бюджет за 

постигането на всеки от приоритетите. Този анализ представя общата финансова реализация по 

приоритети, включвайки и проектите, които не са били първоначално заложени в ОПР, 

включително осъществени в рамките на изпълнените мерки за справяне/преодоляване с ковид. 

6.1. СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ЗАЛОЖЕНИТЕ В ПРИОРИТЕТ 1 НА ОПР ДЕЙНОСТИ И 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ 

Приоритет 1 включва 6 мерки. Те са изцяло насочени към подобряване на условията за 

развитие на местни общества на знанието. Конкретните мерки в този приоритет са: 

▪ Повишаване ефективността на обучението; 

▪ Подобряване на материално-техническата база; 

▪ Активно включване на всички звена на училищната общност – родители, учители и НПО 

в образователния процес; 

▪ Фокусиране на образователните програми върху творчеството, иновациите и 

предприемачеството; 

▪ Развиване на учене през целия живот за повишаване участието в трудовия живот; 

▪ Стимулиране на квалификацията и преквалификацията на работната ръка. 

За реализацията на заложените в ОПР мерки са определени и 11 проекта. Част от тях са 

конкретни, докато други имат характеристиката на „пакет“ от дейности и проекти. Всички те и 

постигнатите резултати са представени в следващата таблица.  

В периода 2014-2020 година за повечето от тях има данни, че са изпълнени с изключение 

на два. 

Таблица 5. Оценка на ефективността на постигнатите резултати по приоритет 1. Създаване на 

условия за развитие на местни общества на знанието 

№ Проект Постигнат резултат 
1 Програма за повишаване на 

квалификацията на педагогическите и 

управленските кадри в системата на 

основното и средното образование на 

общината 

Община Завет е включена в Националната програма 

за повишаване квалификацията на учители по 

избрани научни области и повишаване на 

административния капацитет. Дейността е 

изпълнена с общо 15 проекта, при целева стойност 3. 
2 Модернизиране на образователния процес Извършено е модернизиране на базата на училищата 

и детските градини. Осигурени са мултимедийни 

пособия за училищата. 
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№ Проект Постигнат резултат 
3 Осигуряване на условия за предучилищно 

образование и постепенно преминаване 

към целодневен учебен процес 

Осигурен целодневен учебен процес за всички 

училища в общината. 

4 Проект за подобряване на средата за 

обучение: компютъризация на училищата 

съобразно количествените параметри и на 

етапи, увеличаване на извънкласната 

подготовка за усъвършенстване на 

компютърни умения 

Извършено е цялостно обновяване на техническата 

база в училища и детски градини на територията на 

общината. Изготвен е инвестиционен проект за 

основен ремонт на сградата на детско заведение и 

сграда на Дирекция социално подпомагане (ДСП) в 

град Завет. 
5 Проект за работа с ученици и деца в 

читалища и клубове по за развитие на 

индивидуалността и стимулиране на 

творческите им заложби 

Резултатите по тази дейност са постигнати чрез 

проект „Твоят час“ за развитите на способностите на 

ученици и повишаване тяхната мотивация за учене 

чрез дейности, развиващи специфични знания, 

умения и компетентности по ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж“. 
6 Разяснителна и организационна дейност 

за намаляване броя на учениците, които 

остават извън училище (деца на социално 

слаби семейства, на семейства от 

малцинствен произход) 

Резултатите са постигнати чрез съвместна работа с 

местните комисии за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните (МКБППМН) и отдел „Закрила на 

детето“ при работа със семейства на деца, отпадащи 

от системата на образованието преди да навършат 16 

години. 
7 Преобразуване на съществуващите 

образователни програми в посока 

включването на образователни модули по 

творчество, иновации и предприемачество 

Мярката е изпълнена чрез подобряване на достъпа 

до качествено образование и учене през целия живот 

за икономическа и социална реализация. Включени 

са различни заинтересовани страни, с които да се 

осъществи връзка между училища и бизнес среда. 
8 Намиране, адаптиране, надграждане и 

разпространение на новаторски 

образователни решения (продукти) за 

сферата на професионалното образование 

и обучение 

Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 

9 Сътрудничество по теми, свързани с 

професионалното образование и обучение, 

между работещи в областта на 

професионалното образование и обучение 

организации от страни от ЕС 

Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 

10 Подпомагане на чуждоезиковото 

обучение и лингвистичното разнообразие 

Осигурени са педагогически услуги в училищата по 

дадената дейност. 
11 Проект за програми и курсове за 

придобиване на професионална 

квалификация или обучения по чужд език 

за повишаване пригодността на работната 

ръка 

Резултатите са постигнати чрез дейността 

„Промотиране на програми и курсове“ като са 

осигурени помещения за безвъзмездно ползване от 

центровете за професионално обучение и е 

сформиран курс в народното читалище в град Завет. 

 

6.2. СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ЗАЛОЖЕНИТЕ В ПРИОРИТЕТ 2 НА ОПР ДЕЙНОСТИ И 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ 

Към приоритет 2 са определени 6 мерки с общо 16 проекта. Отново част от тях са 

конкретни, друга част могат да се приемат за „пакет“ от дейности и проекти. Този приоритет е 

насочен предимно към насърчаване на местния потенциал и предприемачеството за устойчив 

икономически растеж. 

Конкретните мерки са: 

▪ Маркетингово планиране за стимулиране икономическото развитие; 
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▪ Засилване на сътрудничеството със заинтересованите страни за популяризиране на 

предимствата на общината; 

▪ Осъществяване на дейности за привличане на нови инвестиции и утвърждаване имиджа 

на общината като традиционен производител на специфични продукти; 

▪ Разширение и модернизация на биотехнологичните производства; 

▪ Модернизация на предприятията; 

Стимулиране на специфични за района видове туризъм. 

В рамките на отчетния период само за 4 проекта се отчита изпълнение, като резултатите 

са представени обобщено в следващата таблица. По останалите 12 няма отчетени резултати. 

Следва да се отбележи, че част от изпълнените проекти хронологично са реализирани в рамките 

на предходния планов период (2007-2013 г.), по съществуващото правило N+2/N+3. 

Таблица 6. Оценка на ефективността на постигнатите резултати по приоритет 2. Развитие и 

модернизация на икономиката 

№ Проект Постигнат резултат 

1 Брой рекламни кампании и материали Създадени са промоционалните послания и 

кампании към потенциални инвеститори, 

съобразени със специфичните цели на 

местното развитие. 
2 Брой привлечени инвеститори в общината Липсват конкретни данни за изпълнението 

на дейността. 
3 Популяризация на общината Липсват конкретни данни за изпълнението 

на дейността. 
4 Програма за обмяна на опит, посещения и 

партньорство с побратимени градове за 

стимулиране на бизнес контактите 

Липсват конкретни данни за изпълнението 

на дейността. 

5 Изпълнение на проекти за икономическо 

сближаване и развитие по програми за 

териториално сътрудничество 

Липсват конкретни данни за изпълнението 

на дейността. 

6 Установяване на контакти с национални и 

чуждестранни бизнес партньори 

Липсват конкретни данни за изпълнението 

на дейността. 

7 Установяване на близко сътрудничество с 

Агенцията за чуждестранни инвестиции и с 

организации за икономическо развитие на 

национално и регионално равнище 

Липсват конкретни данни за изпълнението 

на дейността. 

8 Поддържане на актуални инвестиционни профили 

на интернет страниците на общината 

Липсват инвестиционни профили. 

9 Организиране на бизнес инвестиционни форуми с 

чуждестранно участие, панаири и участие в 

изложения 

Липсват конкретни данни за изпълнението 

на дейността. 

10 Изграждане на Агробизнес център Завет Агробизнес център Завет не е изграден. 

11 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 

Липсват конкретни данни за изпълнението 

на дейността. 

12 Модернизиране на цеха за производство на 

лекарствени продукти в гр. Завет 

Реализиран е проект за модернизация на 

цеха за производство на лекарствени 

продукти в гр. Завет. 
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№ Проект Постигнат резултат 

13 Технологична модернизация на „Раломекс“ АД, гр. 

Завет 

Разработен е проект „Подобряване 

капацитета за растеж на „Раломекс“ АД – 

Завет“ по ОП „Иновация и 

конкурентоспособност“. 
14 Подкрепа за технологична и производствено 

обновяване на шивашкото производство 

Липсват конкретни данни за изпълнението 

на дейността. 

15 Подкрепа на дейности за обществено 

осведомяване, чрез комуникационни кампании за 

подобряване на осведомеността за природното, 

културно и историческо наследство 

Липсват конкретни данни за изпълнението 

на дейността. 

16 Осведомяване на населението за възможности за 

селски и ловен туризъм както и тяхното 

финансиране по ЕП 

Изпълнението на дейността се състои в три 

разяснителни кампании относно 

възможностите и условията за 

кандидатстване по проекти: 1. 

Информационна среща „Предоставяне 

възможности за кандидатстване с проекти 

по европейските програми през новия 

планов период“; 2. Запознаване с 

Индикативните годишни работни програми 

(ИГРП) с процедурите и схемите за 

получаване на безвъзмездна финансова 

помощ по ОП; 3. Представяне на 

Национална инициатива „Да създадем 

заедно България 2020“. 

 

6.3. СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ЗАЛОЖЕНИТЕ В ПРИОРИТЕТ 3 НА ОПР ДЕЙНОСТИ И 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ 

В рамките на приоритет 3 са поставени 7 мерки и общо 22 проекти идеи, насочени 

предимно към развитието на аграрния сектор, въз основа утвърдени селскостопански традиции 

наличието на ресурс и значимостта на отрасъла в областта. Определените в ОПР мерки са, както 

следва: 

▪ Развитие на зърнопроизводството и отглеждането на технически култури; 

▪ Развитие на модерно животновъдство с преработвателен сектор; 

▪ Обновяване и увеличаване на трайните насаждения; 

▪ Развитие на пчеларството; 

▪ Залесяване на ерозирали и неподходящи за ползване площи; 

▪ Осигуряване на достъп до актуална информация и повишаване на научното обслужване в 

аграрния сектор; 

▪ Подкрепа на млади фермери. 

В рамките на отчетния период по 6 индикативни проекта има отчетени резултати и само 1 

проект е изпълнен напълно. Резултатите са обобщени в следващата таблица. 

Таблица 7. Оценка на ефективността на постигнатите резултати по приоритет 3. Ефективен и 

конкурентен аграрен сектор 

№ Проект Постигнат резултат 

1 Обновяване на машино-тракторния парк Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 
2 Изграждане на силози за съхраняване на 

зърно 

Изградени са два броя силози за съхраняване на 

зърно. 
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№ Проект Постигнат резултат 

3 Стимулиране на процеса за уедряване на 

площите за зърнопроизводство и 

отглеждане на технически култури 

Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 

4 Разработване на устройствени планове на 

територии извън населените места, 

подходящи за животновъдство и за 

изграждане на базова инфраструктура 

Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 

5 Подготовка и реализация на проекти, 

финансирани по Програмата за развитие 

на селските райони (ПРСР) за създаване 

на модерни ферми от европейски тип 

Реализирани са четири проекта по ПРСР: 1. 

Изграждане на обслужващи пътища (вертикална 

планировка) към кравекомплекс и закупуване на 

техника за изхранване на животните – фирма 

„Агросис“ ООД; 2. Изграждане на селскостопанска 

сграда (склад за техника, инвентар и земеделска 

продукция) от земеделски производител; 3. 

Модернизация и технологично оборудване на 

птицеферми в с. Сушево и с. Брестовене – фирма 

„АВИС“ ЕООД . 4. Подобряване на 

зеленчукопроизводството чрез закупуване на нови 

активи на територията на община Завет, област 

Разград. 

6 Насърчаване на бизнеса за изграждане на 

МСП за преработка на продукцията 

Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 

7 Програма за развитие на мандрите в с. 

Острово и Брестовене 

Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 

8 Изграждане на сертифициране пунктове 

за изкупуване на млякото 

Изграден е сертифициран пункт за изкупуване на 

мляко в с. Брестовене. 

9 Програми за създаване на нови трайни 

насаждения 

Отчетено е закупуване на земеделска техника за 

отглеждане на трайни насаждения по биологичен 

начин. 

10 Отреждане на общински и държавни земи, 

вкл. и продажба, за инвестиции в трайни 

насаждения 

Извършено е геодезическо заснемане за 

идентифициране на съществуващи на място опорни 

точки и трасиране на границите на земеделски земи 

от Общински поземлен фонд. 

11 Обединение на зем. производители за 

износ на прясна, замразена или 

преработена продукция 

Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 

12 Изграждане на хладилни комплекси за 

съхранение на продукцията 

Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 

13 Стимулиране на растениевъдите да 

засяват по-големи площи с медодайни 

култури – рапица, анасон и др. 

Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 

14 Проекти за развитие на пчеларството  Пчелините са регистрирани в Агенция по храните и 

се осъществява перманентен контрол. 

15 Укрепване на пчеларските сдружения Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 
16 Проекти за провеждането на залесителни 

мероприятия в определени общински и 

държавни територии с висока ерозия или 

неподходящи за обработка/ползване като 

пасища 

Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 
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№ Проект Постигнат резултат 

17 Изграждане на разсадник в общината, на 

подходящи общински земи и 

предоставяне на бизнеса за изграждане на 

разсадници за посадъчен материал 

Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 

18 Програма за ангажиране на лица, 

работещи по програмите за заетост, за 

изпълнение на залесителни мероприятия 

през благоприятните сезони 

Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 

19 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 

Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 

20 Програма за реализира на единна система 

за информация и съвети в земеделието 

Пазарна и аграрна информация се предоставя чрез 

Интернет страницата на общината, но не е 

постигната „единна система за информация и съвети 

в земеделието“. 
21 Програми за млади фермери; Одобрени са два проекта за млади фермери. 

22 Програми за обучение, административни 

услуги, съвети и активни пропагандни 

мерки за насочване на млади хора в 

развитието на аграрен бизнес; 

Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 

 

6.4. СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ЗАЛОЖЕНИТЕ В ПРИОРИТЕТ 4 НА ОПР ДЕЙНОСТИ И 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ 

Приоритет 4 е със 17 заложени проекти и дейности, разпределени в 5 мерки. В този 

приоритет са заложени дейности и проекти с цел укрепване на човешкия капитал, повишаване на 

заетостта и подобряването на качеството на живот. Мерките са, както следва: 

▪ Повишаване на трудовата заетост чрез усвояване на нови професионални умения от 

работната сила; 

▪ Създаване на условия за непрекъснато професионално обучение с цел повишаване 

адаптивността на безработните лица към потребностите на икономиката; 

▪ Интегриране на цялата териториална общност към пазара на труда; 

▪ Повишаване на ефективността на здравеопазването; 

▪ Усъвършенстване на взаимодействието между институциите за подобряване на 

здравеопазването. 

При 10 проекта е отчетена дейност, като резултатите са обобщени в последващата 

таблица. При 7 проекта липсват данни за изпълнението им. 

Таблица 8. Оценка на ефективността на постигнатите резултати по приоритет 4. Развитие на 

пазара на труда и подобряване на жизнения стандарт 

№ Проект Постигнат резултат 

1 Проекти за обучение на работната сила и 

стимулиране изграждането на собствена 

система за професионална подготовка на 

кадрите 

Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 

2 Програми за подобряване на връзките между 

професионалните училища и бизнеса 

Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 
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№ Проект Постигнат резултат 

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 

Реализиран е проект „Нови възможности за 

грижи“ по ОП „Развитие на човешките 

ресурси“, в който Община Завет е партньор. В 

резултата на изпълнението е подобрено 

качеството на живот на 39 потребители (в т. ч. 6 

деца) и е осигурена заетост на 38 безработни 

лица от населени места в общината. 

4 Изграждане на система за непрекъсната 

професионална квалификация 

Обученията, предвидени по проектите  „Нови 

възможности за грижи“ и „Развитие на 

социалното предприемачество в община Завет“ 

допринасят за успешното реализиране на лицата 

на пазара на труда, за тяхното задържане и най-

вече за повишаване на възможностите им за 

професионално развитие чрез подобряването на 

умения и знания. 

5 Обучение в използване на информационни и 

комуникационни технологии 

Една от основните дейности на проекта 

„Развитие на социалното предприемачество в 

община Завет“ е организиране и провеждане на 

тренинг-обучения фокусирани върху развитието 

на социалните компетенции с цел да се 

мотивира амбицията за независимост, 

себеутвърждаване, себеизява и личностно 

израстване на най-уязвимата част от 

обществото, а именно хората със специални 

потребности, лица в неравностойно положение 

на пазара на труда и други социално изключени 

лица. Подобряването на знания и умения 

включва компетенции за информационни и 

комуникационни технологии. 
6 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 

Чрез проекта „Развитие на социалното 

предприемачество в община Завет“ се 

подпомага социалната и професионалната 

интеграция на лица от уязвимите групи, чрез 

насърчаване на социалното предприемачество, с 

цел да се подобри качеството на живот и 

преодоляване на последиците от социално 

изключване и бедността на тези лица. 

Извършени са мотивационно обучение и 

професионални обучения по професия 

„Работник в озеленяването“, специалност 

„Озеленяване и цветарство“ и по професия 

„Помощник в строителството“ , специалност 

„Основни и довършителни работи“ за 

придобиване на първа степен на професионална 

квалификация.  
7 Стаж за млади хора и адаптиране в работната 

среда; 

Ежегодно са изпълнявани дейности  по 

програма за осигуряване на заетост на младите 

хора от общината за придобиване на трудови 

навици, практически знания и умения чрез 

ежегодни летни програми за студенти. 

Реализиран е и проект „Активирани и 

мотивирани младежи от Община Завет“ по ОП 

„Развитие на човешките ресурси“. 

8 Субсидирана заетост в жизнени производства 

по различни национални програми 

Осигурена е субсидирана заетост на над 93 лица 

по различни национални програми. 
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№ Проект Постигнат резултат 

9 Информационна система за търсената от 

инвеститорите работна сила и съответно 

предлаганите работници и специалисти 

Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 

10 Подготовка и реализация на проекти 

финансирани по Оперативните програми в 

подкрепа на инвеститори при разкриване на 

нови работни места в определени региони; 

Подготовка и реализация е отчетена в проект по 

ОП „Развитие на човешките ресурси“ - „Нови 

възможности за независим живот на уязвими 

групи“ , който цели осигуряването на хора с 

увреждания, ограничения и с невъзможност за 

самообслужване. 
11 Подкрепа на самонаетите лица По изпълнението на дейности по различни 

програми са разкрити 50 работни места за 

социални и здравни работници. 

12 Разширяване обхвата на профилактичната 

дейност 

В профилактична дейност от системата на 

общопрактикуващите лекари са обхванати 1871 

лица, от които 808 деца и 1063 лица над 18 

години. 
13 Подобряване качеството на извънболничната 

помощ 

Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 

14 Програми за разширяване обхвата на 

профилактичните прегледи и 

информационните кампании 

Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 

15 Разяснители програми за все по-пълно 

обхващане на работещите лица в 

задължително здравно осигуряване 

Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 

16 Засилване на здравната и здравно-

образователната превенция в училищата 

Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 

17 Подготовка и реализиране на проекти за 

укрепване на материалната база на 

здравеопазването 

Община Завет поддържа материалната база в 

здравеопазването. С решение № 354/2015 

година на Общинска съвет е прехвърлено 

правото на собственост върху поземлен имот 

(частна общинска собственост) на 

Министерство на здравеопазването за 

изграждане на Център за спешна медицинска 

помощ. Изградени са информационни 

терминала в 3 населени места за информация, 

свързана със здравеопазването, детските 

заведения, училищата, хората с увреждания и 

други. 

 

 

6.5. СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ЗАЛОЖЕНИТЕ В ПРИОРИТЕТ 5 НА ОПР ДЕЙНОСТИ И 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ 

В приоритет 5 са заложени най-голям брой проекти и дейности – 38, съответно обхваща 

значителен брой мерки – 10. Мерките са насочени към модернизация и развитие на базовата 

инфраструктура и балансирано, екологосъобразно и устойчиво развитие. Представените в ОПР 

мерки са, както следва: 

▪ Оптимизиране структурата на енергопотреблението чрез реализация на програми и 

проекти за енергийна ефективност; 

▪ Използване на алтернативни източници на топлина, включително на възобновяеми 

енергийни източници; 

▪ Почистване на замърсени терени, сметосъбиране и преработка на отпадъците; 
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▪ Запазване и поддържане на биоразнообразието в защитените територии; 

▪ Институционални мерки и партньорство с бизнеса и НПО по опазване на околната среда; 

▪ Модернизация на телекомуникационната мрежа и разширяване прилагането на 

съвременни съобщителни услуги; 

▪ Подобряване на водоснабдяването на населените места от областта; 

▪ Обновяване и доизграждане на канализационните системи; 

▪ Разширяване на вида и качеството на съобщителните услуги за населението; 

▪ Развитие на пътната инфраструктура. 

При 23 проекта е отчетена дейност, като резултатите са обобщени в последващата 

таблица. При останалите 15 проекта няма отчетена дейност към периода на изпълнение 2014-

2020 година. 

Таблица 9. Оценка на ефективността на постигнатите резултати по приоритет 5. Подобряване 

на техническата инфраструктура и състоянието на околната среда 

№ Проект Постигнат резултат 

1 Разработване на общинска програма за 

енергийна ефективност 

Разработена е програма за енергийна 

ефективност. 

2 Включване в Националната информационна 

система за потенциала, производството и 

потреблението на енергия от възобновяеми 

източници 

Няма включени обекти за общината в 

публичен регистър на инсталациите за 

производство на електроенергия от 

възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). 

3 Въвеждане на електронни административни 

услуги за ВЕИ 

Не са въведени електронни административни 

услуги за ВЕИ. 

4 Енергийни обследвания на обществените и 

жилищните сгради 

В резултат на междинната оценка е отчетено 

обследване на 5 обществени сгради. 

5 Саниране на обществени и жилищните сгради, 

въз основа на извършените обследвания и 

реализация на проекти за ЕЕ 

В резултат на междинната оценка е отчетено 

саниране на 5 обществени сгради. 

6 Подмяна на горивните инсталации с 

енергоспестяващи съоръжения 

Подменени са горивни инсталации с 

енергоспестяващи съоръжения в 10 обекта на 

територията на общината. 

7 Реализиране на мерки за енергийна ефективност 

в обществените и жилищните сгради; 

В резултат на междинната оценка е отчетено 

реализиране на мерки за енергийна 

ефективност предимно в обществени сгради. 

8 Въвеждане на енергоспестяващо улично 

осветление във всички населени места от 

общината с автоматично управление 

Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 

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 

Информационни материали и консултации 

насочени към интересите на населението са 

осъществени от банките, осигуряващи 

финансиране. 

10 Разяснителна програма на населението за 

ползите от подмяна на осветителните тела и 

домакинските електроуреди с енергоспестяващи 

такива за битови нужди 

Информационни материали и консултации 

насочени към интересите на  

населението са осъществени от банките, 

осигуряващи финансиране. 
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№ Проект Постигнат резултат 

11 Институционална подкрепа и насърчаване на 

бизнеса за изграждане на инсталации за 

производство на биодизел; 

Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 

12 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 

Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 

13 Програми за разделното събиране на ТБО за 

рециклиране и преработка 

В общината са приети „Програма за опазване 

на околната среда“ и „Програма за управление 

на дейностите по отпадъците“. Сключен е 

договор за разделно събиране на отпадъци с 

„Булпак“ АД, по изпълнението на който са 

доставени и разположени общо 120 броя 

жълти и зелени контейнера тип „Бобър“ в 

селищата на общината. 

14 Изграждане на система за разделно 

сметосъбиране в община Завет 

Одобрен е безлихвен заем за проект 

„Подобряване системата за сметосъбиране и 

сметоизвозване“ за закупуване на два 

специализирани автомобила. Общината 

участва в Регионално сдружение за управление 

на отпадъците за регион Разград, учредено в 

съответствие с Националния план за 

управление на отпадъците. 

15 Програма по опазване и възстановяване на 

застрашени растителни и биологични видове 

Не е изготвена Програма по опазване и 

възстановяване на застрашени растителни и 

биологични видове. 

16 Изготвяне и изпълнение на планове за 

управление на защитените територии 

Изготвени са планове за управление на 

защитените територии. 

17 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 

В резултат се отчита подобряване на 

жизнената среда, чрез изграждане на зони за 

отдих с детски кътове в гр. Завет и с. Острово. 

18 Провеждане на действия за повишаване на 

екологичното съзнание на населението в 

партньорство с медиите 

Организирано и проведено почистване на 

населените места в общината по кампанията на 

Би Ти Ви (BTV) „Да изчистим България за 

един ден“. 

19 Използване на програмите за заетост за 

решаване на екологични проблеми 

На територията на общината горските 

територии са малко по площ, което налага 

залесяване в свлачищни и ерозивни райони, 

както и около водни площи. Общината полага 

ежегодни усилия за решаване на екологичните 

проблеми. 

20 Повишаване на екологичното съзнание на 

подрастващите в училищата 

Извършени са дейности с цел повишаване на 

екологичното съзнание на подрастващите в 

училищата 

21 Поощряване на граждански инициативи за 

опазване на природата 

Отчетени са дейности по програма „Растеж и 

устойчиво развитие на регионите“ и 

Национална кампания „За чиста околна среда“. 
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22 Публично-частно партньорство с бизнеса и 

НПО за поддържане на биоразнообразието в 

защитените територии и обекти 

Според междинната оценка е отчетен резултат 

от публично-частно партньорство с бизнеса и 

НПО за поддържане на биоразнообразието в 

защитените територии и обекти. 

23 Изготвяне и реализация на проекти от общината 

съхраняване и подобряване качеството на 

околната среда 

Изготвен е проект за рехабилитация на зелени 

площи и околоблокови пространства с 

изграждане на детска площадка за спорт и с 

отводнителна дренажна система. 

24 Обновяване на Интернет страниците на 

общинската администрации с богата и 

разнообразна информация, новини и 

разширяване достъпа до предлаганите услуги 

Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 

25 Увеличаване на броя на обществените места за 

достъп до Интернет – библиотеки, читалища, 

училища, информационни центрове и др. 

Дейността е изпълнена чрез инициативата 

WiFi4EU. Представлява схема за подпомагане 

на предоставянето на достъп до 

висококачествен интернет на местни жители и 

посетители в центровете на местния 

обществен живот. 

26 Реализиране на проект за воден цикъл в 

общинския център Завет 

Реализиран е проект за воден цикъл в гр. Завет 

за реконструкция и подмяна на  

водопроводната мрежа. 

27 Проекти за използване възможностите на 

местни водоизточници 

Не съществуват местни водоизточници. 

28 Изграждане на допълнително водоснабдяване в 

населени места с недостиг на питейна вода 

Осъществена е реконструкция и подмяна на 

вътрешната водопроводна мрежа в с. Прелез 

по Програма „Сезонен и целогодишен  

воден режим в някои населени места“ на 

МРРБ. 

29 Изграждане на канализационната мрежа и 

пречиствателни станции в големите селища 

Брестовене, Острово 

Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 

30 Продължаване на цифровизацията на 

фиксираната телекомуникационна мрежа 

Изградени са 3 комуникационни мрежи по 

частна инициатива. 

31 Подобряване на телекомуникационното 

обслужване в малките населени места и 

разширение на селищната телефонна мрежа 

Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 

32 Създаване на технически условия за 

осигуряване на достъп до далекосъобщителните 

услуги за хора със специфични потребности 

(хора в неравностойно положение, социално 

слаби, възрастни, неграмотни). 

Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 

33 Проектиране на II – клас пътища Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 

34 Проектиране на III – клас пътища Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 

35 Проектиране на IV – клас пътища Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 

36 Реконструкция и модернизация на Път ІІІ–4902 

Разград – Веселец от км 8+600 до км 28+800 

Извършена е реконструкция и модернизация 

на 20,20 км. 
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37 Ремонт на път ІV-23017 Сушево-Прелез-ІІІ-1137 

от км 11+500 до км 21+900 

Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 

38 Реконструкция и модернизация на вътрешно 

селищна пътна мрежа 

Извършена е реконструкция и модернизация 

на 17 км от вътрешно селищна пътна мрежа. 

 

6.6. СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ЗАЛОЖЕНИТЕ В ПРИОРИТЕТ 6 НА ОПР ДЕЙНОСТИ И 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ 

В приоритет 6 са заложени 18 броя проекти и дейности, разпределени в 4 мерки. Мерките 

в този приоритет са насочени към развитието на капацитета за ефективност на администрацията 

с цел успешното реализиране на стратегията и общинските планове и за постигане на ускорено 

социално-икономическо развитие. Представените в ОПР мерки са, както следва: 

▪ Изграждане на общинска инфраструктура за подобряване на информационното и 

административното обслужване на бизнеса; 

▪ Приложение на информационните технологии при предоставяне на услуги; 

▪ Институционална подкрепа и партньорство с бизнеса; 

▪ Укрепване на капацитета на общинската администрация. 

 

При по-голяма част от заложените дейности и проекти е отчетен резултат, като при 6 

липсва изпълнение. Резултатите към периода на изпълнение 2014-2020 година са обобщени в 

последващата таблица. 

Таблица 10. Оценка на ефективността на постигнатите резултати по приоритет 6. Институци- 

онален капацитет и ефективна администрация 

№ Проект Постигнат резултат 

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 

Разширен е Центъра за информация и услуги  

на гражданите с нов организационен модел и 

комплексно административно обслужване. Не е 

изграден Консултантски и информационен център в 

общината. 

2 Въвеждане на информационно-

комуникационните технологии на всички 

нива в администрацията на общината 

В администрацията функционира комуникационна 

система между отделните управленски нива и 

функционални структурни звена. 

3 Въвеждане на нови технологии и 

информационни продукти за 

административно обслужване на бизнеса 

Въведени са канали за достъп до услугите на гише, 

електронно и чрез лицензиран пощенски оператор. 

4 Информиране за видовете и съдържанието 

на различните услуги и техните 

приложения на местно ниво, в т.ч. и в 

отдалечените от центъра населени места 

Осигурен е достъп до Интернет за всички населени 

места и информационен обмен между общинския 

център и кметствата, в т. ч. и необходимото 

техническо оборудване. Заседанията на Общинския 

съвет са публични, а информацията за дейността му 

и решенията се публикуват в Интернет страницата 

на общината. 
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5 Информиране на малкия и средния бизнес 

за възприемане и ефективно използване 

на информационните и комуникационни 

технологии 

Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 

6 Инициативи за придобиване на умения от 

населението за работа с информационните 

и комуникационните технологии 

Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 

7 Провеждане на курсове за обучение по 

съвременни информационните и 

комуникационни технологии 

Проведени са 2 курса по съвременни 

информационни и комуникационни технологии. 

8 Развитие на електронното правителство Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 

9 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 

Общинска администрация е преминала обучение в 

нови направления. 

10 Непрекъснато повишаване на 

административния капацитет и 

експертния потенциал на общинските 

структури 

107 служители са обучени с цел повишаване 

административния капацитет и експертния 

потенциал на общинските структури. 

11 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 

Според междинната оценка е отчетен резултат за 

въвеждане на добри практики и положителен опит в 

организация на публичните услуги в общината. 

12 Подобряване ефективността в 

обслужването на едно гише на общинско 

ниво 

Според междинната оценка е подобрена 

ефективността в обслужването на едно гише на 

общинско ниво. 

13 Укрепване на общинските 

административни структури, отговарящи 

за разработването, координирането, 

изпълнението и оценката на изпълнените 

проекти 

Общинска администрация е преминала обучение по 

проект „Е-ПОДЕМ“. Осигурена е офис техника и ел. 

система за управление на европроекти. 

14 Подобряване на координацията и 

взаимодействието между различните 

селищни места и изпълнители на 

действията и мерките от общинската 

стратегия 

Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 

15 Техническа помощ при подготовката на 

проектите 

Техническа помощ е реализирана при проект „Е-

ПОДЕМ“, чрез който е осигурена офис техника и ел. 

система за управление на европроекти. Служителите 

са участвали в обучения за разширяване на 

общинския експертен капацитет при подготовка и 

изпълнение на европроекти. 

16 Обучение и развитие на умения по 

управление на проекти и финансов 

контрол 

Според междинната оценка е осъществено обучение 

и развитие на умения по управление на проекти и 

финансов контрол. 

17 Информационно осигуряване на процеса 

на управление 

Внедрена е автоматизирана система за деловодство и 

контрол „Архимед“. 

18 Системи за мониторинг и наблюдение Липсват конкретни данни за изпълнението на 

дейността. 
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Оценка на ефективността 

Оценката на ефективността, базирайки се на сравнението на двата показателя – 

използвани ресурси и постигнато изпълнение, дава представа за финансовата ефективност на 

ОПР в периода 2014-2020 г. Важно е да се подчертае, че не винаги финансовата ефективност е 

еквивалентна на социалните ползи – ново разкрити работни места, спестено време при 

административно обслужване, получаване на подкрепа и други.  

Поради тази причина както горе представените таблици с изпълнението на заложените 

дейности и проекти не трябва да се анализира самостоятелно, така и следващата графика следва 

да се интерпретира с ясното съзнание, че някои ефекти от ОПР не са финансово измерими. 

Въпреки това, графиката дава отправна точка и по същество тя прави съпоставка между 

вложените ресурси в проекти, техния брой и в каква степен те са допринесли за изпълнението на 

съответния приоритет. В нея големината на кръга показва броя на реализираните проекти към 

съответния приоритет. Колкото по-голям е кръгът, толкова повече реализирани проекти има към 

определения приоритет. В същото време колко по-нагоре е по ординатната ос, толкова по-висок 

е процентът на финансово изпълнение. А колкото по-надясно по абсцисата – толкова повече 

средства са изразходвани в абсолютна стойност. 

Ефективността е измерена без да бъдат взети под внимание средствата, получени от 

физическите и юридическите лица по т.нар. „плащания за единица площ“, които прогнозно 

възлизат на около 60,4 млн. лв. за периода 2014-2020 г. Това е така, защото те изначално не са 

били изрично планирани в ОПР, доколкото те са по-скоро компенсаторни и не влияят в 

значителна степен за социално-икономическото развитие на общината, а и Общинска 

администрация няма как да влияе върху парични потоци по тях. 

 Измерването на ефективността не включва още средствата, които са получени по 

различни мерки, свързани с преодоляване на ковид кризата – в размер на 20 хил. лв. – тъй като 

тези разходи възникват при форсмажорни обстоятелства и няма как да бъдат планирани или 

отчетени към даден приоритет в ОПР. 

Фигура 2. Сравнение между вложените ресурси в проекти, техния брой и приноса им към 

изпълнението на приоритетите на ОПР 
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Графиката визуализира дисбаланса при изпълнението на ОПР на община Завет по 

приоритети. Следва да се подчертае, че този дисбаланс се дължи основно на предвидените и 

изразходваните средства по отделните приоритети. В този смисъл ниската ефективност, показана 

на графиката, може да се интерпретира и като проблеми в планирането на средствата при 

изготвяне на ОПР 2014-2020 година. Това отчасти е възможно да се дължи на забавянето при 

подписването на Споразумението за партньорство на България, очертаващо помощта от ЕСИФ 

за периода 2014-2020 г., довело и до забавяне при публикуване на оперативните програми и 

цялостната „стратегическа и финансова рамка“ за възможностите пред българските общини. 

Приоритет 1 „Създаване на условия за развитие на местни общества на знанието“ е с 

ниска стойност на изпълнение (3%). При планирани средства от 10,9 млн. лв., стойността на 

проектите към 2020 г. е 314 хил. лв. Вероятна причина за това е поставянето на твърде висока 

финансова индикативна стойност, но също така резултатите за някои индикатори в този 

приоритет са трудно измерими в парична стойност, тъй като не се проявяват директно. 

По приоритет 2 „Развитие и модернизация на икономиката“ са изразходвани малко над 

890 хил. лв., при планирани 6,9 млн. лв. Това съставлява 13% изпълнение от предварително 

заложената сума в индикативната финансова таблица на ОПР. 

Приоритет 3 „Ефективен и конкурентен аграрен сектор“ отчита 20% изпълнение. 

Стойността на проектите към него са за близо 7,4 млн. лв., при планирани 36,6 млн. лв. 

Приоритет 4 „Развитие на пазара на труда и подобряване на жизнения стандарт“ е с по-

висока стойност на изпълнимост от останалите – 39%. Усвоената стойност по приоритет 4 е 2,3 

млн. лв. при планирана близо 5,95 млн. лв. 

Приоритет 5 „Подобряване на техническата инфраструктура и състоянието на околната 

среда“ е финансово най-абсорбиращият приоритет, по който са отчетени и най-много изпълнени 

проектни предложения – 99 броя. Това е логично с оглед, че тук се включват почти всички 

инвестиционни мерки – рехабилитация и ремонти на улици, пътища, обществени сгради, ВиК 

мрежи, зелени площи и прочие. Изразходваните средства по този приоритет възлизат на над 18,69 

млн. лв. при планирана стойност от 38,86 млн. лв., което представлява 51% изпълнимост. 

По приоритет 6 „Институционален капацитет и ефективна администрация“ са 

изразходвани средства в размер 255,18 хил. лв., при планирани 4,4 млн. лв. или изпълнението 

възлиза на 6%. Отчасти по-ниското изпълнение може да се дължи на появата на ковид вируса и 

отмяната на провеждането на различни събития, включително обучения (които са част от този 

приоритет). 

Оценката на ефективността на изразходваните средства може да се направи и чрез още 

една гледна точка – тази на произхода на финансовите ресурси за подпомагане на общинските 

приоритети за развитие. От тази гледна точка Община Завет е високоефективна при 

изразходването на собствен ресурс, тъй като за всеки похарчен лев от общинския ресурс е 

успяла да привлече 25,51 лв. от европейските фондове или други източници. Следва да се 

направи уточнение, че в тези средства се включват и средствата, привлечени от бизнеса, чрез 

различни оперативни програми и ПРСР 2014-2020. 

Разпределението на средствата по източници показва високата зависимост при 

изпълнението на ОПР и политиките за регионално развитие на местно ниво от ЕСИФ. Близо 51% 

от изразходваните средства в общината (15,15 млн. лв.) идват от този източник. Общината е силно 

зависима от държавния бюджет, като делът на изразходваните средства надвишава 32% (9,48 

млн. лв.). Основно средства от държавния бюджет се отпускат за ремонти на транспортна и 
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техническа инфраструктури. Частните инвестиции са допринесли за над 13% (3,98 млн. лв.) от 

общото финансово изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 

Фигура 3. Разпределение на финансовите средства за реализацията на ОПР според източника на 

финансиране 

 

Източник: Община Завет, ИСУН, СЕУ към ДФЗ, собствени изчисления 

От аналитична гледна точка е целесъобразно да се направи съпоставка и между 

планираните индикативни средства и реално изразходваните такива, според източника на 

финансиране. Така може да се направи преценка доколкото изпълнението на ОПР се придържа 

към финансовите рамки, които са заложени в него и най-вече до каква степен предвижданията са 

били реалистични, за да може да се изведат съответните изводи при бъдещо планиране на 

разходите. 

По отношение на средствата от общинския бюджет, за периода 2014-2020 година 

Общината е изпълнила финансовия план на ОПР в ниска степен (8,1%). Това е недостатъчно 

изпълнение. Влияние върху изпълнението на общинския бюджет оказва и 2020 г., в която част от 

общинските ресурси са насочени към преодоляване на последствията и борба с ковид. А част от 

мерките включват подпомагане, посредством отлагане събирането на данъци. Това лишава от 

финансови постъпления общинския бюджет и прави по-трудно изпълнението на капиталовата 

програма. 

За отчетния период в рамките на общината са реализирани проекти и инициативи, 

получаващи средства от ЕСИФ, на стойност една трета от предварителните разчети (33,5%). 

Възможно е тази сума да е леко занижена заради забавянето на оперативните програми и мерки 

от ПРСР, но въпреки това показва добро придържане към първоначалната цел. Следва да се 

отбележи, че в стойността се включват и средствата, които фирмите са получили за справяне с 

COVID кризата през 2020 година. Друга характеристика на отчета е, че част от проектите, 

реализирани в началото на програмния период 2014-2020 г. всъщност са започнали през 
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Други източници
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предходния (или договорите са подписани в неговия хоризонт). Те са отчетени в настоящия 

доклад, защото са планирани в ОПР на община Завет за периода 2014-2020. 

Изпълнението на финансовата програма по отношение на централния бюджет е по-

високо от останалите (60,4%). При планирани 15,7 млн. лв. са привлечени почти 9,5 млн. лв. 

Оценката е, че при формирането на бюджета на ОПР, приносът на републиканският бюджет е 

преценен точно и усвояването е успешно. 

Предвидените индикативни средства от частни инвестиции в ОПР са слабо изпълнени 

(15,1%). В индикативния бюджет на ОПР са предвидени 26,4 млн. лв., докато към 2020 г. са 

отчетени малко под 4 млн. лв. Резултатът се дължи на недостатъчно изпълнение или прекалено 

амбициозно планиране, а също така на слабата активност на предприятията в общината при 

изготвянето и печеленето на „европейски“ проекти, за които е необходимо съфинансиране. 

Следва да се отбележи, че за реализацията на ОПР са изразходвани близо 108 хил. лв. 

(0,36% от целия бюджет на ОПР) от „други източници“, които не са заложени в индикативния 

бюджет на ОПР. Това са главно средства, привлечени с проекти към ПУДООС и др. 

По отношение на общото финансово изпълнение се отчитат 29,4% от предварително 

заложения индикативен бюджет в ОПР.  

Горните изводи обуславят оценката, че общият бюджет в ОПР е добре планиран по 

отношение на отделните източници, но е малко преувеличен, спрямо реалните възможности. 

Таблица 11. Заложени и отчетени средства в изпълнение на ОПР по източници на финансиране (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Общински 

бюджет 

Фондове на 

ЕС и други 

финансиращи 

програми 

Централен 

бюджет 

Частни 

инвестиции 

Други 

източници 
Общо 

Индикативен 

бюджет ОПР 14 390,00 45 300,00 15 700,00 26 380,00 0 101 770 

Отчет към 

31.12.2020 г. 1 171,46 15 155,16 9 475,17 3 984,87 107,77 

29 

894,43 

Изпълнение 8,1% 33,5% 60,4% 15,1% - 29,4% 
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7. ИЗВОДИ (ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА) И ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА 

ПОЛИТИКАТА ЗА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

7.1. ОБОБШЕНА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР ЗАВЕТ 2014-2020 ГОДИНА 

При изготвяне на обобщената оценка са взети всички изводи, направени в предходните 

точки, като е разработена скала на оценка, която е идентична с използваната за оценка на 

приоритетите: 

80% - 100% Целта е напълно постигната 

60% - 80% Целта е постигнат във висока степен 

40% - 60% Целта в значителна степен е постигната. 

20% - 40% Целта е постигната в ниска степен. 

0% - 20% Целта е постигната в много ниска. 

 

При оценката на изпълнението на всяка стратегическа цел е взет приносът на всеки 

приоритет, който може да се отнесе към нея. 

Приоритет 

Приоритети за 

реализацията 

ѝ 

Оценка на 

изпълнението 
Коментар/препоръка 

Стратегическа цел 1: 

Икономическо сближаване в 

национален и 

вътрешнорегионален план 

чрез развитие на собствения 

потенциал на района и 

опазване на околната среда 

1-ри, 2-ри, 3-ти 

и 6-ти 
40,99% 

Целта е прекалено технократски 

формулирана и включва 

прекалено много „теми“, видно и 

от приоритетите, които могат да 

допринесат за нейното 

изпълнение. 

А то, по разработената скала, е в 

значителната степен. 

Стратегическа цел 2: 

Социално сближаване и 

намаляване на 

регионалните диспропорции 

в социалната сфера чрез 

създаване на условия за 

развитие и реализация на 

човешкия капитал. 

1-ви, 2-ри и 4-

ти 
45,55% 

Отново прекалено технократски 

формулирана цел, което я прави 

трудно разбираема за 

заинтересовани страни. 

В същото време това е целта, 

която е постигната в най-пълна 

степен – 45,55% (значителна). 

Стратегическа цел 3: 

Териториално сближаване и 

развитие на 

трансграничното, 

междурегионалното и 

транснационалното 

сътрудничество 

6-ти 34,84% 

Ясно формулирана цел, но е под 

въпрос доколко тя би следвала да 

е основна цел пред развитието на 

община Завет. Реалният принос на 

единствения приоритет „Институ-

ционален капацитет и ефективна 

администрация“ към нея спомага 

за постигането ѝ в ниска степен. 

Стратегическа цел 4: 

Балансирано териториално 

развитие, подобряване 

свързаността в районите и 

качеството на средата в 

населените места 

2-ри, 3-ти, 4-ти 

и 5-ти 
32,86% 

Формулировката на тази цел 

донякъде се припокрива с горните 

цели. Поради тази причина и към 

нея могат да се отнесат 

значителен брой приоритети. 

Въпреки това целта е постигната в 

ниска степен.  
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7.2. ИЗВОДИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ОТНОСНО 

ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

Основните изводи, съдържащи се в последващата оценка, имат за цел да характеризират 

провежданата местна политика по реализацията на ОПР. Очертават се слабите и положителните 

моменти от процеса на изпълнение на общинския план, които да бъдат ползвани както при 

реализацията на ПИРО 2021-2027, така и при неговата актуализация. 

Изводите, които са направени в резултат от последващата оценка, могат да бъдат 

систематизирани по следния начин: 

▪ ОПР на Завет се е утвърдил като основен документ за управление и провеждане на 

интегрирана местна политика за устойчиво развитие на общината. 

▪ Визията е кратка, ясна и съдържателна, което я прави лесна за разбиране и приемане от 

страна на всички заинтересовани. 

▪ В разработения SWOT-анализ формулираните възможности не са обект на външната 

социално-икономическа среда и тази неточност е пречка за правилното определяне на 

заплахи и ограничаване на слабите страни. Определените стратегически цели и приоритет 

са добри разписани (с малки изключения). 

▪ В използваната стратегическа рамка (стратегическа цел, приоритет, мярка, проект) 

приоритетите не са определени към конкретна стратегическа цел. 

▪ Отчитат се слабости при формирането на индикаторите за наблюдение и оценка, които 

оказват влияние както върху настоящия доклад, така и при изготвянето на годишните 

доклади. Подборът на значително количество индикатори без ясната представа откъде 

може да се използва информация за тях, дава възможност за погрешни интерпретации при 

отчитането им или невъзможност за измерване. По-важният въпрос е, че вместо 

индикатори са използвани формулировки за цели, дейности и проекти, което затруднява 

оценката от изпълнението. 

▪ Извършената междинна оценка на изпълнението на ОПР посочва слабости в плана по 

отношение на мерките и индикаторите, както и липсата на мерки за ограничаване 

изменението на климата и за адаптация на вече настъпилите промени. 

▪ Регулярно и в срок са изготвяни годишните доклади за напредъка на изпълнението на ОПР 

в периода 2014-2020 година. Структурата на годишните доклади обаче е различна от тази 

на разработения ОПР и това затруднява анализа на резултата. Вместо отчет по мерки и 

приоритети, дейностите са групирани в сектори като Образование, Здравеопазване и т.н. 

което е пречка при отнасянето им към конкретна мярка и приоритет. 

▪ Използваната форма на капиталовата програма за 2014 г. не дава представа от какви 

източници са финансирани проекти, изпълнени в нея, което значително затрудни 

изготвянето на настоящата оценка. 

▪ Поставените стратегически цели и приоритети кореспондират с плановите документи на 

областно и регионално ниво. 

▪ При формулировката на стратегическите цели се констатират известни слабости, които 

следва да се избягват при последващото разработване на стратегически документи за 

развитието на общината. 

▪ От направените изводи може да се заключи, че планът е реализиран в значителна степен 

с оглед социално-икономическата обстановка, в която попадна страната ни през 2020 

година. 

С приетите през месец март, 2020 година промени в ЗРР се отмени извършването на 

последващите оценки на областните стратегии и регионалните планове за развитие. Това поставя 
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в невъзможност сегашния доклад да бъде сравняван с подобни от по-високо йерархично ниво, 

т.е. пряко да се сравни провеждането на политиките на регионално и местно развитие. Въпреки 

това, при изготвянето на ОПР са съобразени действащите планове на областно и регионално 

ниво, които определят политиките до 2020 г. Те не са актуализирани и в този смисъл може да се 

приеме, че ОПР е успешен инструмент за провеждане на политика на местно ниво. 
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7.3. ИЗВОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР ПО ПРИЕТИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 

В тази част са систематизирани изводите, направени в предишните раздели на настоящия доклад. Като те са надградени спрямо възприетите 

от екипа критерии за оценка. Те могат да послужат на Общината при бъдещи разработки на различни стратегически документи, свързани с местното 

развитие. 

Таблица 12. Изводи за изпълнението на ОПР, според приетите критерии за оценка 

Обоснованост Ефективност Ефикасност Устойчивост Прозрачност 

Стратегическите цели са добре 

формулирани, съответстват на 

социално-икономическите 

условия при изготвяне на ОПР 

Завет за периода 2014-2020 г. 

В същото време съответстват 

напълно и на целите на 

стратегическите документи на 

по-горните териториални нива. 

Множеството проекти и 

инициативи, които са 

реализирани в периода 

2014-2020 година спомагат 

за изпълнението на 65 от 

122 проекта, заложени в 

ОПР, т.е. 57 не са 

изпълнени. 

Отчитайки по този начин, 

ефективността на 

реализирани дейности, 

заложени в ОПР Завет за 

периода 2014-2020, е 53%. 

Наблюдават се големи 

различни между вложените 

финансови ресурси и 

техния принос към 

съответния приоритет (виж 

фиг. 2). 

По отношение на 

ефективността на 

общинските средства, за 

всеки един лев вложен 

ресурс, Общината привлича 

25,51 лв. от други 

източници, което е 

впечатляващ резултат. 

Изразходването на ресурсите, 

при изпълнението на 

проектите в периода 2014-

2020, е ефикасно, доколкото 

се провеждат съответните 

процедури по Закона за 

обществените поръчки, които 

позволяват получаването на 

най-добро съотношение 

цена/качество. 

Сравнението между 

заложените финансови 

средства и очакваните 

резултати с постигнатото към 

края на 2020 г., показва, че 

ефективността на ОПР е 

задоволителна. 

Голяма част от 

реализираните проекти 

имат дълготраен резултат, 
което неминуемо ще има 

устойчив ефект върху 

цялостното развитие на 

общината. От тях най-

забележими примери са 

проектите за енергийна 

ефективност на сгради, 

организираните обучения, 

инвестициите в 

предприятията в общината и 

т.н. 

При изпълнението на ОПР 

всички годишни доклади и 

междинната оценка са 

публикувани в сайта на 

Общината, с които всеки 

заинтересован би могъл да се 

запознае. 
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

▪ Приложение 1: Списък с реализирани проекти и дейности на ОПР Завет 2014-2020 г. 

▪ Приложение 2: Обобщена таблица с изпълнението на ОПР по стратегически цели, 

приоритети и източници на финансиране 

 



Приложение №1. Реализирани проекти по приоритети за перода 2014-2020 година

Общински 
бюджет

Фондове на ЕС 
и други 

финансиращи 
програми

Централен 
бюджет

Частни 
инвестиции

Други 
източници

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

314 020,54 83 054,00 101 319,10 125 947,44 0,00 3 700,00

1 Закупуване на XEROX 4 в 1 900,00 900,00
2 Закупуване на детска пързалка 2 674,00 2 674,00
3 Закупуване на охранителни видеокамери ОУ Брестовене 6 192,12 6 192,12
4 Закупуване на хардуер и софтуер за училищата в общината 21 440,42 21 440,42
5 Закупуване на проектор ОУ Острово 1 500,00 1 500,00
6 Закупуване на видеокамери за ПГЗ Завет 2 027,00 2 027,00
7 Закупуване на детски съоръжения за игри за ОДЗ „Слънчо“ гр. Завет 15 000,00 15 000,00

8 Закупуване на детски съоръжения за игри за ДГ „Червена шапчица“ гр. Завет 15 000,00 15 000,00

9 Закупуване на компютри и оборудване за  ОУ „Христо Ботев“ с. Веселец 607,00 607,00
10 Закупуване на компютри и хардуер по проект „Независим живот“ 705,00 705,00
11 Закупуване на кростренажор за ОУ „Христо Ботев“ с. Острово 920,00 920,00
12 Закупуване на лаптопи за ОУ „Христо Ботев“ с. Брестовене 1 800,00 1 800,00
13 Закупуване на проектор за ОУ „Христо Ботев“ с. Брестовене 2 346,00 2 346,00
14 Закупуване на компютри и оборудване 2 900,00 2 900,00
15 Закупуване на детски съоръжения 23 000,00 23 000,00
16 Закупуване на телевизор за ОУ „Христо Ботев“ с. Брестовене 920,00 920,00

17 Закупуване на компютри  и лаптопи за ДГ „Червената Шапчица“ с. Брестовене 1 000,00 1 000,00

18 Закупуване на моторна косачка за СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 1 400,00 1 400,00
19 Закупуване на компютри  и лаптопи за ОУ „Христо Ботев“ с. Брестовене 1 440,00 1 440,00
20 Закупуване на мултимедия за ОУ „Христо Ботев“ с. Брестовене 1 640,00 1 640,00

21 Закупуване на преносими компютърни системи по проект „Независим Живот“ 1 830,00 1 830,00

22 Закупуване на интерактивна дъска за ДГ „Червената Шапчица“ с. Брестовене 4 000,00 4 000,00

23 Закупуване на видеосистема за СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Завет 16 381,00 16 381,00

24
Закупуване на късо фокусен мултимедиен проектор за ДГ „Червената 
Шапчица“ с. Брестовене

1 040,00 1 040,00

25 Закупуване на принтери за СУ „Св. Св Кирил и Методий“ гр. Завет 2 459,00 2 459,00
26 Придобиване на детски съоръжения по НК „Чиста околна среда“ ПУДООС  3 700,00 3 700,00
27 Закупуване на компютри и хардуер  10 000,00 10 000,00
28 Закупуване на компютри и хардуер за ОУ „Христо Ботев“ с. Острово 2 000,00 2 000,00
29 Закупуване на видеокамери за ОУ „Христо Ботев“ с. Острово 3 000,00 3 000,00
30 Закупуване на видеокамери за ОУ „Христо Ботев“ с. Брестовене 3 600,00 3 600,00
31 Закупуване на компютри и хардуер за ОУ „Христо Ботев“ с. Брестовене 10 000,00 10 000,00

32
Закупуване на преносим компютър (лаптоп) по проект „Патронажни грижи 
община Завет‐община цар Калоян“

748,00 748,00

33
Закупуване на голяма подвижна площадка БДП за СУ „Св. Св .Кирил и 
Методий“ гр. Завет (фо‐44/28.09.2020г.)

1 100,00 1 100,00

34
Закупуване на демонстрационна маса за преподавател (учител) за СУ „Св. Св. 
Кирил и Методий“ гр. Завет (фо‐44/28.09.2020г.)

1 112,00 1 112,00

35
Закупуване на преносими компютри (лаптоп) за детска педагогическа стая гр. 
Завет

1 300,00 1 300,00

Разпределение на финансовите средства

№ Проект/инициатива Стойност (лв.)

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

Време за реализация
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36
Закупуване на камина лабораторна преносима 1 бр. За СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“ гр. Завет (фо‐44/28.09.2020г.)

1 788,00 1 788,00

37
Закупуване на преносими компютри (лаптоп за ученици и учители ) за ОУ 
„Христо Ботев“ с. Веселец (фо‐52/02.11.2020г.)

1 834,00 1 834,00

38
Закупуване на преносими компютри (лаптоп за ученици и учители ) за ОУ 
„Христо Ботев“ с. Веселец (фо‐52/02.11.2020г.)

1 834,00 1 834,00

39
Закупуване на преносими компютри (лаптоп за ученици и учители ) за ОУ 
„Васил Левски“ с. Сушево (фо‐52/02.11.2020г.)

1 834,00 1 834,00

40
Закупуване на преносими компютри (лаптоп за ученици и учители ) за ПГЗ „Кл. 
Арк. Тимирязев“ гр. Завет (фо‐52/02.11.2020г.)

2 668,00 2 668,00

41
Закупуване на шкаф лабораторен 2 бр. За СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. 
завет (фо‐44/28.09.2020г.)

2 980,00 2 980,00

42
Закупуване на преносими компютри (лаптоп за ученици и учители ) за ОУ 
„Христо Ботев“ с. Острово (фо‐52/02.11.2020г.)

3 502,00 3 502,00

43
Закупуване на преносими компютри (лаптоп за ученици и учители ) за ОУ 
„Христо Ботев“ с. Брестовене (фо‐52/02.11.2020г.)

6 170,00 6 170,00

44
Закупуване на лабораторни маси с мивки 10 бр. (киселиноустойчиви) за СУ 
„Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Завет (фо‐44/28.09.2020г.)

16 800,00 16 800,00

45
„Обзавеждане на общинска образователна инфраструктура ‐ Детска градина 
„Слънчо" гр. Завет, Детска градина „Червената шапчица" с. Брестовене и 
Детска градина „Радост“ с. Острово"

44 915,00 40 423,50 4 491,50

46
„Оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура ‐ 
Детска градина „Слънчо“ гр. Завет, Детска градина „Червената шапчица“ с. 
Брестовене и Детска градина „Радост“ с. Острово.

64 014,00 57 612,60 6 401,40

890 220,00 0,00 451 809,00 84 051,00 354 360,00 0,00
1 Подобряване на капацитета за растеж на Раломекс АД 885 900,00 451 809,00 79 731,00 354 360,00

2 Закупуване на билбордове за сградата на общинска администрация гр. Завет 1 440,00 1 440,00

3 Закупуване на билбордове за улици в населените места на община Завет 2 880,00 2 880,00
7 380 345,35 139 800,00 3 079 249,73 617 195,48 3 544 100,14 0,00

1 Оцифряване на кадастрален план Сушево 4 000,00 4 000,00
2 Геодезическо заснемане 8 000,00 8 000,00
3 Оцифряване на кадастрален план Шишманово 8 000,00 8 000,00
4 ОУП на община Завет 126 800,00 100 800,00 26 000,00
5 Изграждане на 2 бр. силози и закупуване на земеделска техника 1 954 803,31 830 791,42 146 610,25 977 401,64

6
Изготвяне на ПУП за УПИ I‐за производствени и складови дейности, кв. 42 по 
ПУП на с. Острово и изготвяне на ПУП за УПИ X‐обществено обслужване, УПИ 
VII ‐ за музей и КОО от кв. 84 по ПУП на гр. Завет

2 000,00 2 000,00

7 Актуализиране (попълване) на кадастрален план на с. Веселец 7 000,00 7 000,00

8
Геодезическо заснемане за идентифициране на съществуващи на място 
опорни точки и трасиране на границите на земеделски земи от ОПФ

8 120,00 8 120,00

9 Закупуване на стопански инвентар за нуждите на ОП „Воден‐2009" гр. Завет 15 000,00 15 000,00

10
Придобиване на собственост върху част от поземлен имот №1564 с 
предназначение от о.т. 546 до о.т.546а, находящ се в град Завет, квартал 84

532,00 532,00

11
Придобиване на празно дворно място в гр. Завет ул. Цар Симеон №47а УПИ 
341 кв.129 площ 730 кв.

4 000,00 4 000,00

Приоритет 2: Развитие и модернизация на икономиката

Приоритет 3: Ефективен и конкурентен аграрен сектор
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12
Актуализиране (попълване) на кадастрални и регулационни планове в община 
Завет

15 000,00 15 000,00

13
Изграждане на селскостопанска сграда – склад за техника, инвентар и 
продукция и ограда

109 990,09 56 094,95 9 899,11 43 996,03

14
Закупуване на земеделска техника за отглеждане на трайни насаждения и 
плодове по биологичен начин и създаване на 75,499 декара орехи

235 715,25 100 178,99 17 678,64 117 857,62

15
Изграждане на обслужващи пътища (вертикална планировка) към 
кравекомплекс и закупуване на земеделска техника за изхранване на 
животните. 

2 286 167,85 971 621,34 171 462,59 1 143 083,92

16
Модернизация и технологично оборудване на птицеферма в с. Сушево и с. 
Брестовене, общ. Завет 

2 361 091,64 1 003 463,95 177 081,87 1 180 545,82

17 Закупуване на оборудване за градски пазар гр. Завет 22 800,00 22 800,00
18 Отглеждане на трайни насаждения ‐ вишни 48 895,00 44 005,50 4 889,50

19
Подобряване на зеленчукопроизводството чрез закупуване на нови активи на 
територията на община Завет, област Разград

162 430,21 73 093,59 8 121,51 81 215,11

2 335 260,65 23 430,00 1 937 063,38 374 767,27 0,00 0,00
1 Закупуване на лек автомобил Дачия докер за ДСП 22 790,00 22 790,00
2 Осигуряване на топъл обяд в община Завет 7 009,56 5 958,13 1 051,43

3
Закупуване на хладилна инсталация за специализиран автомобил за домашен 
социален патронаж гр. Завет

10 400,00 10 400,00

4
Нови възможности за независим живот на уязвими групи на територията на 
община Завет

499 349,30 424 446,91 74 902,40

5 Закупуване на климатици 4 500,00 4 500,00
6 Закупуване на новогодишна украса 7 100,00 7 100,00
7 Закупуване на оборудване по проект „Независим живот“ 10 032,00 10 032,00
8 Закупуване на оборудване за ДСП 22 000,00 19 800,00 2 200,00
9 Закупуване на високопроходим автомобил 23 400,00 23 400,00
10 Осигуряване на топъл обяд община Завет 146 193,41 124 264,40 21 929,01

11
Проект "Активирани и мотивирани младежи от Община Завет" с цел 
активизиране на неактивни и обезкуражени младежи

211 054,40 193 937,89 17 116,51

12 "Развитие на социалното предприемачество в община Завет" 390 628,00 332 033,80 58 594,20

13
Закупуване на фризер (ракла) за нуждите на домашен социален патронаж гр. 
Завет

640,00 640,00

14
Закупуване на оборудване и превозно средство по проект "Патронажна грижа 
в община Завет и община Цар Калоян"

166 569,44 141 584,02 24 985,42

15
Проект „Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на 
община Завет“

726 182,32 617 254,97 108 927,35

16
Реконструкция на сградата на домашен социален патронаж гр. Завет ( 
проектиране 8240 лв.; ОСИП 780лв.)

9 020,00 9 020,00

17
„Доставка и монтаж на столове за зрителната зала на Народно Читалище 
„Саморазвитие 1902“, град Завет, община Завет“

22 357,50 20 121,75 2 235,75

18 Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян 56 034,72 47 629,51 8 405,21

18 699 411,60 865 681,06 9 432 253,43 8 210 997,87 86 408,24 104 071,00

1 Закупуване на пералня за ДГ Брестовене 789,00 789,00
2 Лиценз ПП „Граждански договори“ 806,40 806,40
3 Закупуване на моторен трион 1 299,00 1 299,00
4 Закупуване на храсторез Воден 1 589,00 1 589,00

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

Приоритет 4: Развитие на пазара на труда и подобряване на жизнения стандарт
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5 Закупуване на бензинов агрегат ОУ Острово 1 710,00 1 710,00
6 Минолта 2 250,00 2 250,00
7 Изграждане на комин ОУ Брестовене 2 340,00 2 340,00
8 Изграждане на комин ОУ Веселец 2 340,00 2 340,00
9 Закупуване на моторен снегорин 2 490,00 2 490,00
10 Закупуване на климатик ОУ Сушево 2 530,00 2 530,00
11 Закупуване на климатик и инвентар на спортна зала Острово 3 402,40 3 402,40
12 Изграждане на мълниеносна защита ДГ Острово 4 000,00 4 000,00
13 Закупуване на гребло за почистване на сняг за нуждите на общината 4 680,00 4 680,00
14 Изграждане на мълниеносна защита ДСП 5 000,00 5 000,00
15 Изграждане на алуминиево скеле 5 068,44 5 068,44
16 Закупуване на водогреен котел ОА 5 260,00 5 260,00
17 Изграждане на мълниеносна защита ОУ Острово 7 080,20 7 080,20
18 Закупуване и монтаж на дограма за кметство Шишманово 7 650,00 7 650,00
19 Закупуване на климатична система ОБС, ДСП 8 450,00 8 450,00
20 Закупуване на охранителни видеокамери 10 000,00 10 000,00
21 Закупуване на радиатори ОУ Брестовене 12 565,26 12 565,26
22 СМР на частично пресъхнал водоем в село Брестовене 111 577,82 111 577,82

23
„Подобряване на системата за сметосъбиране и сметоизвозване в община 
Завет“

250 000,00 250 000,00

24 Авариен ремонт на улици в населените места 305 096,68 305 096,68

25
„Реконструкция и подмяна на част от вътрешната водопроводна мрежа с. 
Прелез, община Завет“, финансиран по Програма за решаване на проблема 
„Сезонен и целогодишен воден режим в някои населени места“

689 960,18 689 960,18

26
„Повишаване привлекателността на жизнената среда в населени места от 
община Завет чрез реконструкция на улици“

1 311 257,00 1 311 257,00

27
„Рехабилитация на зелени площи с изграждане на площадки за детски игри и 
кътове за отдих в населените места в община Завет“

1 689 426,00 1 689 426,00

28
„Рехабилитация на общински пътища за достъп до основни услуги за 
населението и икономиката в подкрепа на устойчивото развитие на община 
Завет“

2 007 471,00 1 706 350,35 301 120,65

29
„Подобряване на достъпа на населението на община Завет, област Разград до 
спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги“

3 313 455,00 3 247 465,00 65 990,00

30 Закупуване на косачка за ОУ с. Острово 820,00 820,00

31
Закупуване на гребло за почистване на сняг за нуждите на кметство с. 
Брестовене

5 000,00 5 000,00

32 Закупуване на котел за кметство с. Острово 6 924,00 1 789,00 5 135,00

33
Изграждане на настилка от вибропресовани бетонови плочи ‐ (ГНАЙС_ ‐ на 
тревна фуга в село Веселец, кв. 41, УПИ I

16 840,00 16 840,00

34
Рехабилитация на общинската пътна мрежа на община Завет (път RAZ 1062 и 
път RAZ 2004)

158 075,00 158 075,00

35 Закупуване на генератор за ток за ОДЗ „Слънчо“ гр. Завет 1 100,00 1 100,00
36 Закупуване на агрегат за средна температура 1 630,00 1 630,00
37 Закупуване на парно за ОУ „Христо Ботев“ с. Брестовене 1 680,00 1 680,00
38 Закупуване на съдове за твърди битови отпадъци 2 500,00 2 500,00
39 Закупуване на агрегат за  ОУ „Христо Ботев“ с. Брестовене 2 840,00 2 840,00

Страница 4/ 8



Приложение №1. Реализирани проекти по приоритети за перода 2014-2020 година

Общински 
бюджет

Фондове на ЕС 
и други 

финансиращи 
програми

Централен 
бюджет

Частни 
инвестиции

Други 
източници

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разпределение на финансовите средства

№ Проект/инициатива Стойност (лв.)

Време за реализация

40 Закупуване на храсторези за ОП „Воден‐2009“ 3 000,00 3 000,00
41 Закупуване на почистваща машина за под ‐ спортна зала град Завет 5 000,00 5 000,00
42 Закупуване на спирки 20 000,00 20 000,00

43
Внедряване на мерки водещи до повишаване на енергийната ефективност на 
НЧ „Саморазвитие 1902“ гр. Завет, на НЧ „Просвета‐1919‐брестовене“ с. 
Брестовене и НЧ „Христо Ботев 1913“ с. Прелез

67 100,00 13 300,00 37 480,00 16 320,00

44
Изготвяне на инвестиционни проекти за подмяна на водопроводна мрежа в 
населените места на община Завет

72 000,00 43 200,00 28 800,00

45
Изготвяне на инвестиционни проекти за рехабилитация на уличната мрежа в 
населените места на община Завет

72 000,00 43 200,00 28 800,00

46
Внедряване на енергоспестяващи мерки в административната сграда на 
община завет, в сградата на кметство с. Острово, в сградата на кметство с. 
Веселец

82 750,00 33 700,00 34 650,00 14 400,00

47 Закупуване на комбиниран багер‐товарач 124 071,00 20 000,00 104 071,00
48 Изграждане на градски пазар по ПМС  192/29.07.2016  и ЦС ( 13 000 лв.) 420 200,00 7 200,00 413 000,00

49
„Реконструкция на храм „Света Троица”, УПИ ІV‐църква, кв.80, с.Брестовене, 
община Завет“

457 441,66 388 825,41 68 616,25

50 „Реконструкция на храм „Св. Иван Рилски“ ‐ с. Острово, общ. Завет“ 590 642,05 502 045,74 88 596,31

51
Ремонт и рехабилитация  на уличната мрежа в населените места на община 
завет от ЦС (4000 лв.) и по ПМС 209/18.08.2016

676 000,00 272 000,00 404 000,00

52 Въвеждане на енергоефективни мерки в сградата на ДСП гр. Завет 1 000,00 1 000,00
53 Закупуване на моторни снегорини 2 000,00 2 000,00
54 Закупуване на гребло за снегопочистване 5 000,00 5 000,00
55 Закупуване на контейнер за с. Сушево 7 600,00 7 600,00
56 Закупуване на моторни снегорини 8 000,00 8 000,00
57 Закупуване на гребла за снегопочистване 9 900,00 9 900,00
58 Закупуване на съдове за твърди битови отпадъци 20 000,00 20 000,00

59
Въвеждане на енергоефективни мерки в сграда находяща се на УПИ VII кв.44 
по плана на гр. Завет

26 956,00 26 956,00

60 Подобряване на енергийната ефективност на „ЗАВЕТ” АД 309 194,14 189 368,02 33 417,89 86 408,24

61

Рехабилитация на зелени площи в околоблоковото пространство с 
изграждане на площадки за детска игра и спорт и за отводнителна и 
дренажна система ‐ кв.98,кв.133 и кв.134 по плана на град Завет ‐ етап 2 по 
ПМС 260/24.11.2017г.

529 580,00 529 580,00

62

Рехабилитация на зелени площи в околоблоковото пространство с 
изграждане на площадки за детска игра и спорт и за отводнителна и 
дренажна система ‐ кв.98,кв.133 и кв.134 по плана на град Завет ‐ етап 1 по 
ПМС 153/28.07.2017г.

536 870,00 536 870,00

63 Закупуване на ремарке за мотоблок  756,00 756,00

64 Закупуване на агрегат за нуждите на ДГ „Червената Шапчица“ с. Брестовене 1 200,00 1 200,00

65 Закупуване на мотоблок  1 584,00 1 584,00
66 Закупуване на климатици  3 000,00 3 000,00
67 Закупуване на гребло за снегопочистване 5 016,00 5 016,00
68 Закупуване на тракторна косачка  5 100,00 5 100,00
69 Закупуване на климатици за ПГ по земеделие „Кл. Тимирязев“ гр. Завет 10 000,00 10 000,00
70 Закупуване на съдове за твърди битови отпадъци 10 000,00 10 000,00
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71

Изработване на идеен проект за подобряване на проводимостта на воден 
обект – дере, местен водослив, поречие дунавски добруджански реки с 
начало землището на село Брестовене, община Завет и преминаващ в 
землищата на община Кубрат

11 900,00 11 900,00

72 Закупуване на котел за СУ „Св. Св Кирил и Методий“ гр. Завет 17 400,00 17 400,00

73
Изготвяне на инвестиционни проекти за подмяна на водопроводна мрежа в 
град Завет част: Геодезия и част пътна

18 000,00 18 000,00

74 Закупуване на котел за ДГ „Слънчо“ гр. Завет 20 000,00 20 000,00
75 Закупуване на трактор 40 320,00 40 320,00

76
Подмяна на дървена покривна конструкция тавански и междуетажен дървен 
гредоред ‐ кметство Брестовене

99 801,00 99 801,00

77
Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община завет 
по ПМС № 165/07.08.2018 г. „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в 
населени места на община завет“

272 015,00 272 015,00

78
Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет 
по ПМС № 315/19.12.2018 г. „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в 
населени места на община Завет“

515 421,00 515 421,00

79 Закупуване на климатици за нуждите на ПГЗ „К. А. Тимирязев“ гр. Завет 9 000,00 9 000,00

80
Подмяна на отоплителни уреди, преработка на захранващи линии и частична 
подмяна на дограма за ДГ „Слънчо“ гр. Завет

12 345,00 12 345,00

81
Изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на 
улици в населените места на община Завет

15 118,00 15 118,00

82
Реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на община завет 
‐  с. Сушево, ул. „Дунав“ ок 39 до ок 40 (авторски надзор 297 лв.; строителен 
надзор 570 лв.; ОСИП 780 лв.; СМР 38647 лв.)

40 294,00 40 294,00

83
Реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на община Завет 
‐  с. Иван Шишманово, ул. „Младост“ ок 61 до ок 71 (авторски надзор 492 лв.; 
строителен надзор 960 лв.; ОСИП 780 лв.; СМР 64939 лв.)

67 171,00 67 171,00

84

Реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на община завет 
по ПМС № 348/18.12.2019г. „Ремонт на улична мрежа в населените места на 
община Завет“ ‐ с. Веселец, ул. „Генерал Столетов“ ок 58 до ок 121 (авторски 
надзор 496 лв.; строителен надзор 960 лв.; ОСИП 780 лв.; СМР 66077 лв.)

68 313,00 68 313,00

85

Реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на община завет 
по ПМС № 348/18.12.2019г. „Ремонт на улична мрежа в населените места на 
община Завет“ ‐ с. Брестовене, ул. „Вежен“ ок 44 до ок 179 (авторски надзор 
669 лв.; строителен надзор 1308 лв.; ОСИП 780 лв.; СМР 89197 лв.)

91 954,00 91 954,00

86
Изграждане на комбинирана спортна площадка в село Веселец, община Завет ‐
ПМС № 348/18.12.2019г.

110 000,00 110 000,00

87
Въвеждане на енергоефективни мерки в масивна сграда публична общинска 
собственост в УПИ VII „Озеленяване и КОО“ кв.44 по ПУП на гр. Завет (СМР 
112787; авторски надзор 2050 лв.; строителен надзор 4080 лв.)

129 147,00 129 147,00

88

Реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на община завет 
по ПМС № 348/18.12.2019г. „Ремонт на улична мрежа в населените места на 
община Завет“  ‐ с. Острово, ул . „Черно море“ ок 160 до ок 193 (авторски 
надзор 1256 лв.; строителен надзор 2478 лв.; ОСИП 780 лв.; СМР 167530 лв.)

172 044,00 172 044,00

89 Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет  187 740,00 1 200,00 186 540,00
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90

Реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на община завет 
по ПМС № 348/18.12.2019г. „Ремонт на улична мрежа в населените места на 
община Завет“ ‐ гр. Завет, ул. „Стара планина“ ок 35 до ок 60 (авторски надзор 
2713 лв.; строителен надзор 5364 лв.; ОСИП 780 лв.; СМР 361753 лв.)

370 610,00 370 610,00

91

"Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на 
енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна рехабилитация 
на административни сгради в община Завет", Подобект: "Основен ремонт и 
енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска администрация 
Завет"

463 634,26 394 089,12 69 545,14

92
Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на територията на 
община Завет ‐ ДФЗ

1 150 542,11 977 960,79 172 581,32

93 Закупуване на климатици за детска педагогическа стая гр. Завет 1 200,00 1 200,00
94 Закупуване на моторна косачка за нуждите на ОП „Воден‐2009“ гр. Завет 1 752,00 1 752,00

95
Закупуване на моторни верижни триони 2 броя за нуждите на ОП „Воден‐
2009“ гр. Завет

2 358,00 2 358,00

96
Закупуване на съдове за твърди битови отпадъци за нуждите на ОП „Воден‐
2009“ гр. Завет

14 500,00 14 500,00

97

Изграждане на спортна площадка в село Веселец, община Завет по ПМС № 
348/18.12.2019г. (авторски надзор 1100лв.; строителен надзор 2200лв.; ОСИП 
780 лв.; проектиране 2940лв.; СМР от ПМС 110000лв. и смр прех. ост. цскр от 
2018г. 26000лв.)

143 020,00 143 020,00

98
Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на общинска 
администрация ‐ етап 1

595 899,00 556 362,00 39 537,00

99 Закупуване на съдове за твърди битови отпадъци 8 000,00 8 000,00
255 175,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Закупуване на лицензиран антивирусен софтуер 1 088,23

2 Лакорда 1 494,00
3 Закупуване на лек автомобил VW Пасат (2 бр.) 47 869,09

4
„Надграждане на компетенциите на служителите на Община Завет за 
качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“

92 463,80

5 Закупуване на бюро 810,00
6 Програмни продукти 2 700,00
7 Закупуване на мултифункционално устройство за ОА Завет 2 791,00
8 Програмни продукти 1 818,00
9 Закупуване на антивирусна програма 1 100,00
10 Закупуване на програмен продукт „GIS explorer“ 3 850,00
11 Закупуване на видеокамери 6 500,00
12 Закупуване на автомобил за нуждите на ДСП гр. Завет 25 900,00
13 Закупуване на програмен продукт за ОП „Воден‐2009“ гр. Завет 510,00
14 Закупуване на програмен продукт 1 820,00
15 Закупуване на лиценз за програмен продукт 4 452,00
16 Закупуване на програмен продукт 2 294,00
17 Сдружение „МИГ Завет – Кубрат” 48 895,75

18
Закупуване на програмни продукти за нуждите на общинска администрация 
гр. Завет

3 603,00

19
Закупуване на видеокамера за видеозапис и онлайн излъчване с лицензиран 
софтуер за нуждите на общинска администрация

5 217,00

Приоритет 6: Институционален капацитет и ефективна администрация
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Централен 
бюджет

Частни 
инвестиции

Други 
източници

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разпределение на финансовите средства

№ Проект/инициатива Стойност (лв.)

Време за реализация

20 000,00 0,00 17 000,00 3 000,00 0,00 0,00
1 COVID‐19 мерки ‐ 2 проекта 20 000,00 17 000,00 3 000,00

29 894 434,01 1 111 965,06 15 018 694,64 9 415 959,06 3 984 868,38 107 771,00ОБЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Covid‐19 мерки
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Приложение №2: Обобщена таблица с изпълнението на ОПР по стратегически цели, приоритети и източници на финансиране

Общински 
бюджет

Общ дял 
(%)

Централен 
бюджет

Общ дял 
(%)

Фондове на 
ЕС

Общ дял 
(%)

Други 
източници

Общ дял 
(%)

Фондове, 
фирми

Общ дял 
(%)

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

83 054 0,28% 125 947 0,42% 101 319 0,34% 3 700 0,01% 0 0,00% 314 021

Приоритет 2: Развитие и модернизация на 
икономиката

0 0,00% 84 051 0,28% 451 809 1,51% 0 0,00% 354 360 1,19% 890 220

Приоритет 3: Ефективен и конкурентен аграрен 
сектор

139 800 0,47% 617 195 2,06% 3 079 250 10,30% 0 0,00% 3 544 100 11,86% 7 380 345

Приоритет 4: Развитие на пазара на труда и 
подобряване на жизнения стандарт

23 430 0,08% 374 767 1,25% 1 937 063 6,48% 0 0,00% 0 0,00% 2 335 261

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

865 681 2,90% 8 210 998 27,47% 9 432 253 31,55% 104 071 0,35% 86 408 0,29% 18 699 412

Приоритет 6: Институционален капацитет и 
ефективна администрация

59 490 0,20% 59 216 0,20% 136 470 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 255 176

Covid-19 мерки 0 0,00% 3 000 0,01% 17 000 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 20 000
ОБЩО ЗА ОПР 2014-2020 1 171 455 3,92% 9 475 175 31,70% 15 155 165 50,70% 107 771 0,36% 3 984 868 13,33% 29 894 434

ОБЩОСтрегическа цел/приоритет
Местно публично Външно публично финансиран (хил. лв.) Частно финансиране 
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Nachalnik_TSU
Typewriter
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет

ЕРСИН ИСМАИЛ
Председател на Общинския съвет гр. Завет
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