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ВЪВЕДЕНИЕ: 

В изпълнение на чл.23, т.4 от Закона за регионално развитие (ЗРР) и чл.91 ал. 

2 и ал. 3 от Правилника за приложение на ЗРР, Кметът на общината внася за 

обсъждане и одобряване от Общинския съвет годишен доклад за наблюдение на 

изпълнението на Общински план за развитие.  

Общинският план за развитие на община Завет за периода 2014–2020 г. 

(ОПР) е водещ средносрочен стратегически и програмен документ, който очертава 

целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано местно развитие, като отчита 

специфичните характеристики, възможности, ресурси и потенциал на общината.  

Планът е разработен съгласно изискванията на Закона за регионално 

развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите 

указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на 

Република България (2012-2022), Областни стратегии за развитие (2014-2020), 

Общински планове за развитие (2014-2020). 

 Планът е изготвен на база актуалното социално-икономическо състояние и 

потенциал на общината и в съответствие със стратегическата ориентация на 

регионалната политика в Европейския съюз (ЕС) и националните цели и 

приоритети за регионално развитие.  Документът е съобразен с постановките на: 

Областната стратегия за развитие на област Разград 2014-2020 г.; Националната 

стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. и тези, заложени в Националната 

програма за развитие „България 2020”. В по-широк контекст, общинският план 

отчита приоритетите и целите на Стратегията „Европа 2020” и се съобразява с 

еволюцията на кохезионната политика на ЕС и трите нови приоритета за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. В процеса на разработване са 

отчетени и хоризонталните приоритети на регионалната политика – устойчиво 

развитие, равни възможности и социално включване. 

Съдържание на доклада (съгласно чл. 91, ал. 8 от ППЗРР): 
I. Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие (ОПР) и в 

частност промените в социално-икономическите условия в общината. 
II. Постигнат напредък по изпълнението на приоритетите и целите от ОПР 

2014-2020 г. 
III. Заключения и препоръки за подобряване на резултатите от 

наблюдението. 
I. Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие (ОПР) и 

в частност промените в социално-икономическите условия в общината. 

В началото на новия програмен период най-съществени са негативните 
промени в икономическата среда от миналия програмен период (2007-2013). Те са 
свързани с неблагоприятното влияние на икономическата криза върху 
икономическата среда -влошаване на икономическите параметри, което в крайна 
сметка дава отражение върху комплексното социално-икономическо и 
инфраструктурно развитие, оказва задържащо влияние върху възможностите за 
използване на потенциалите на територията. Това дава отражение и върху редица 
социални процеси - намаляване на заетостта, нарастване на безработицата, 
намаляване на доходите на населението, продължаване на външната миграция 
(емиграция) на част от населението. 

От елементите на ресурсната среда, през анализирания период 
неблагоприятни са тенденциите в развитието на човешкия ресурс. 
Продължаващото негативно развитие на демографския фактор е с последици не 
само в развитието на социалната, а и на икономическата сфера. Финансовият 



3 

ресурс, осигуряван за реализация на ОПР, бележи тенденция на стабилизация и в 
определени случаи на увеличаване размерите на осигуряваните средства. 
Колебанията в размера на свежите инвестиции (нарастване или намаляване на 
същите), дават отражение основно в инфраструктурното развитие, в обновяване 
на селищната среда и др. Анализите и оценките на привлечените в общината 
средства по спечелени проекти, заложени в ОПР показват положителна тенденция 
на нарастване на тези средства през 2015 г. 

Налице са положителни промени в институционалната среда, свързани с 

подобряване на административния капацитет. Община Завет показва успехи при 

подобряване структурата и капацитета на местното самоуправление, създаването 

на партньорства за местно икономическо развитие.  

Изминалата 2015г. бе динамична година в икономически и политически 

план. В тези условия местната власт последователно и систематично 

изпълняваше редица дейности от местно значение, които законът е предоставил в 

нейната компетентност, в сферата на общинското имущество, предприятия, 

финанси, данъци и такси, общинска администрация, устройството и развитието на 

територията на общината и на населените места в нея, образованието, 

здравеопазването, културата, благоустрояването и комуналните дейности, 

социалните услуги, опазването на околната среда, поддържането и опазването на 

културни, исторически и архитектурни паметници, развитието на спорта, отдиха 

и туризма. 

В същото време, 2015г. бе изключително успешна година за Община Завет, 

която отвъд функциите си на администратор, в изпълнение на спечелени 

европейски проекти, бе възложител на многомилионни договори за инвестиции в 

публична инфраструктура. 

 

II. Постигнат напредък по изпълнението на приоритетите и целите от 

ОПР 2014-2020 г. 

По-конкретно, в изпълнение на Общински план за развитие на Община 

Завет 2014-2020 г. по приоритети и специфични цели, заложени в него, и 

предвид приемането му през втората половина на изминалата 2015 година в 

отделните направления бе постигнато следното: 

ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО И ОКОЛНА  СРЕДА 
През отчетния период бяха осъществени следните проекти, свързани с 

подобряване на благоустройството и инфраструктурата на територията на 

общината, условно разделени на следните направления: 

І. Обекти, реализирани по Европейски програми: 
2015 година беше изключително успешна за Община Завет по отношение на 
работата по Оперативните програми. През отчетния период администрацията 
реализира следните инфраструктурни проекти:, 

►През изминалата година успешно приключи изпълнението на Проект 

„Рехабилитация на общински пътища за достъп до основни услуги за 

населението и икономиката в подкрепа на устойчивото развитие на община 

Завет” и всички разходи бяха верифицирани от Управляващия орган  на 

Програмата за развитие на селските райони. Проектът се изпълнява по Мярка 321 

„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, по ДОГОВОР № 

17/321/01245 от 27.11.2012 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие” и 

Община Завет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. По проекта, 

който бе на обща стойност 2 876 150,00 лв. включва :Рехабилитация на път 



4 

RAZ3003 / II-23, Кубрат  - Завет / Брестовене - / ІІІ-4902 /  от км 1+070  до км 6+902 

;   Рехабилитация на път  RAZ 2002 / IІI-4902, Побит камък  - Завет / - Острово  / ІІІ-

2304 / от км 0+000  до км 0+698;Рехабилитация на път  RAZ 3014 

/ IІI-4902, Побит камък  - Острово  / п.к  км. 8+550  -    селскостопанско  летище  

от км 0+000  до км 0+351;Рехабилитация на път  RAZ 3013 / IІI-4902, Побит камък  

- Острово / п.к  км. 9+600  - селскостопанско  летище   от км 0+000  до км 0+281. 

 ►Друг успешно финализиран проект през 2015 година е „Повишаване 

привлекателността на жизнената среда в населени места от Община Завет 

чрез реконструкция на улици“,  

включващ: Реконструкция на улица"Бузлуджа" и улица"Христо Ботев"-с.Иван 

Шишманово, Реконструкция на улица"Чавдар" и улица"Дунав"-с.Прелез, 

Реконструкция на улица"Родопи" и улица"Еделвайс"-с.Сушево, Проектът бе на 

обща стойност 1 431 456,00 лв., се изпълнява по Мярка 322 „ Обновяване и 

развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2007-2013 година. 

►Безспорно най-голям като финансов ресурс и мащаб на строителните 

дейности е „Подобряване достъпа на населението на община Завет, област 

Разград до спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги ” 

включващ „Изграждане на комбинирани спортни площадки:с.Брестовене-кв.20, 

с.Острово-кв.15 и гр.Завет-кв.44 и изграждане на зала за спорт в кв.44 по плана на 

гр.Завет” ,финансиран - ПРСР по мярка 321, стойност на проекта – 4 195 742,00 лв. 

и приключил – 2015г. 
►От месец февруари 2015г. със стартиране на Националнта програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради /НПЕЕМЖС/ - 

Община Завет сключи договор Рег.№90/30.04.2015г. със  Сдружение на 

собствениците „ГР. ЗАВЕТ, УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ № 52”. 

През 2015г. са подписани : 

-договор за целево финансиране № ЕЕ 886/28.05.2015г. с Българска банка за 

развитие; 

-договор с Рег.№21/02.09.2015г. за: „Изготвяне на обследвания по реда на чл. 176в 

от ЗУТ с установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията 

по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт, 

съгласно чл.176а от ЗУТ на многофамилна жилищна сграда на територията на 

Община Завет, както следва: „ГР. ЗАВЕТ, УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ” № 52”   с избрания 

изпълнител „АРХКОН ПРОЕКТ” ООД, гр. София, след проведена обществена 

поръчка; 

-договор с Рег.№23/26.10.2015г. за: „Изготвяне на обследване за енергийна 

ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки по 

отношение на многофамилна жилищна сграда на територията на Община Завет, 

както следва: ГР. ЗАВЕТ, УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ № 52  с избрания изпълнител 

„АРХКОН ПРОЕКТ” ООД, гр. София, след проведена обществена поръчка. 
►Проекти по програма „Местни инициативи" 

Одобрен за Реализиране Проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 

„Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

по Договор сключен между Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция и 

СНЦ „Местна инициативна група Завет“-одобрена финансова помощ в размер на 

48 895,75лв. 

 

►Ежегодно със средства от целевата субсидия и със собствени средства 

частично се рехабилитират участъци от уличните настилки. 
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Финансирането се осъществява с предвидените в бюджета на Община Завет 

средства: 

„Ремонтни дейности на общинска пътна и улична мрежа в населените места на 

община Завет“. 

Ремонтни дейности на приблизително 3500 м. улици в населените места на 

Община Завет - гр.Завет, с. Острово, с. Брестовене, с. Веселец, с. Сушево, с. Иван 

Шишманово и на ІV – то класен път RAZ 1062 с обща дължина от 10.40 км. и ІV – то 

класен път RAZ 2004 с обща дължина от 6.80 км. 

Ремонтните работи включват изпълнение на СМР по най-компрометираните 

участъци на пътищата и улиците с интензивно движение в населените места на 

община Завет.  

ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ И АДМИНИСТРАТИВНА ЕФЕКТИВНОСТ 
 
►През отчетния период общинската администрация продължи активно да се 
възползва от възможностите, които предлагат оперативните програми за 
обучение на служители и подобряване процеса на работа. 
През 2015година Община Завет реализира  проект, финансиран от ОП 
„Административен капацитет".  
Успешно приключи и бяха възстановени всички средства по проект „Повишаване 
капацитета, квалификацията и ефективността на служителите от Община Завет, 
чрез провеждане и участие в обучителни и квалификационни курсове" 
Едно от заключенията на изготвения по проекта функционален анализ е, че 
Община Завет има капацитет и техническа готовност за въвеждане на електронни 
услуги. 
►В партньорство с НСОРБ по проект „Е-ПОДЕМ - Европейски Проекти, Общински 
Дейности и Електронен Мениджмънт", с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Техническа помощ", в Община Завет бе доставена офис техника, която е 
обвързана с внедряване на електронна система за управление на европроекти в 
общините партньори. Служители на администрацията преминаха обучителен курс 

за работа с електронната система. По същия проект представители на 
ръководството на Общината участваха в обучения в чужбина за разширяване на 
общинския експертен капацитет при подготовка и изпълнение на европейски 
проекти. 

 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

Проблемите на здравеопазването са сред най-тежките за България.Както 
финансовата рамка, така и кадровата политика са извън правомощията на 
общинската администрация. Доколкото финансирането на лечебна дейност е 
изключително в прерогативите на здравната каса, то Общината трябва да се 
грижи за издръжката на своята собственост, което да допринесе за по-ефективно 
управление на търговското дружество. 

 
ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА 

►Стремежът на Община Завет е нейните граждани да живеят в чиста и 
комфортна жизнена среда, в унисон с природата и с мисъл за идните поколения. 
Основната ни цел е превръщането на Завет в по-чист и приветлив град, при 
запазване размера на такса смет, въпреки постоянно нарастващите разходи. От 
голямо значение за подобряване на средата за живот и бизнес в града и селата от 
общината е насочване на вниманието за развитие на екологията и подобряване 
състоянието на околната среда на територията на общината.  

През 2015 г. и следващите ще се залага на интегрирания подход при 

решаване на проблема с амортизираните водопроводни мрежи. На дневен ред е и 
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липсата на канализация в по-малките населени места и необходимостта от 
изграждане на пречиствателни станции във всички кметства, съпътствано от 
подобряване на уличните инфраструктура и цялостно подобряване на 
физическата среда, а оттам - качеството на атмосферния въздух.  
Предвижда се подобряване на третирането на твърдите битови отпадъци, 
съвместно със съседните общини и държавата, както и засилени мерки за 
поддържане и възстановяване на биоразнообразието. 

►Общинската администрация продължава да отделя специални грижи за 
парковете, градинките и зелените площи, любимо място за отдих, разходки и 
развлечения. Община Завет е с малко горски площи, което налага продължаващо 
залесяване в свлачищни и ерозивни райони, както и около водните площи.  

Екологичната политика на Община Завет се осъществява съгласно "Програма за 
опазване на околната среда на Община Завет " и действащото законодателство в 
Република България. 

►Продължава изпълнението на Договор за сътрудничество в областта на 
разделното събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Завет 
между „Булекопак" АД и Община Завет, подписан на 26.04.2012 г. 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ 
През 2015 г. Община Завет продължи своята политика за подпомагане и 

развитие на спорта, спазвайки принципите на Приоритет - Създаване на условия 
за пълноценно развитие и реализация на човешките ресурси, Съхраняване и 
развиване на културната идентичност и създаване на условия за оползотворяване 
на свободното време, културен живот и спорт . 
Това бе изразено в няколко направления: 
 ►Финансово подпомагане от общинския бюджет на спортни клубове, 
регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за общественополезна 
дейност.  

• Осигуряване на свободен достъп до общинските спортни обекти на 
организирани групи ученици; 

• Провеждане на общоградски спортни прояви:  
• Училищните отбори по спортовете футбол, баскетбол, волейбол, хандбал, 

тенис на маса, шахмат бяха подпомагани при подготовката и участието им в 
областните, зоналните и финални състезания от Ученическите игри.  

►През 2015 година Община Завет прави мащабна инвестиция в реновиране 
на съществуващи и изграждане на нови спортни площадки и съоръжения.  

 

ОБРАЗОВАНИЕ 
В изпълнение на Приоритет -Създаване на условия за пълноценно развитие 

и реализация на човешките ресурси, Специфична цел -Подобряване на достъпа до 
качествено образование и учене през целия живот за икономическа и социална 
реализация . 
Главната цел е чрез активно включване и сътрудничество на всички участници в 
образователния процес, на бизнеса, властите и гражданските структури, да се 
предоставят на младите хора най-добрите условия за успешна реализация и 
подобряване на качеството на образование. 
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Основните приоритети на общинската политика, около които се обединяват 

всички участници в образователния процес и заинтересовани страни са: 

осигуряване на равен достъп до качествено образование за всяко дете; пълен 

обхват на децата и учениците в задължителна възраст за получаване на 

образование и намаляване на отпадащите от образователната система; 

повишаване на компетентностите на ученици и учители, релевантни на 

динамичните промени в актуалната ни реалност и с визия за бъдещето; гъвкавост 

и отвореност на образователната система и образователните институции, с фокус 

върху иновативни подходи и практики, и връзка с практиката; осъвременяване на 

материално-техническата база в детски градини и училища. 
Принципите, на които се подчиняват целите, мерките и конкретните 

дейности са: баланс между добрите ни традиции в образованието и 
модернизирането му в съответствие с изискванията и възможностите на 
съвременния свят, демократичност, прозрачност и търсене на широка подкрепа 
при вземане на решения. 

През отчетния период работата продължи в следните направления: 

 ►Оптимизиране на мрежата от детски градини и училища и повишаване 

на качеството на образованието. 

Тенденцията към намаляване на броя на родените деца и на тези, които живеят в 
нашата община, продължава. Тя е валидна не само за малките населени места, но 
и за град Завет. Общинското ръководство продължи да подкрепя работата на 
филиали с групи от деца, смесени по възрасти, към 1 детска градина.  
Учебната 2014/2015г. приключи успешно за 7-те общински училища, 1-на 
професионална гимназия и 5-те детски градини. Резултатите от Националното 
външно оценяване и от Държавните зрелостни изпити са доказателство за 
високото качество на образователния процес. 

 ►Участие в национални и международни програми. 
Традиционно отчитаме добри резултати по отношение на оптимално използване 
на възможностите, които МОН предоставя чрез националните си програми, по 
отношение на търсене на алтернативно финансиране за училищни дейности от 
страна на училищата, успешно реализиране на проекти за подобряване на 
материално-техническата база, ритуализацията в училищата, за превръщането 
им в желана за учениците територия.  

Успешно се включиха в Националната програма за повишаване на 
квалификацията на учители и директори по избрани научни области и за 
повишаване на административния капацитет. 

 ►Доставка на учебници и учебни помагала. 
През последните три години доставката на учебници и учебни помагала се 
организира от отдел „Образование и култура" и училищата в общината. 

Благодарение на добрата организация, стартирането на всяка нова учебна година 
започва без проблеми за учениците. 

 ►Съвместна работа с МКБППМН и отдел „Закрила на детето" при работа 
със семействата на деца, отпадащи от системата на образованието преди 
навършване на 16 години. 
Контактите ни са перманентни и ползотворни. Резултатите от тази съвместна 
работа са свързани с намаляване на детската престъпност, подкрепа за деца в 
риск, намаляване на отсъствията на учениците от учебните часове и осигуряване 
на редовни посещения на децата в детските градини. 
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В началото на две поредни учебни години нашият анализ показва, че деца 
напускат общината и страната ни, заедно със семействата си. 

Увеличава се броят на децата, чиито родители работят в чужбина и са 
оставени на грижите на възрастни роднини и близки, което ги поставя в условия 
на риск. 

Община Завет работи с ясни правила, съвместно с училищата и детските 
градини, за редовно посещение на учебните часове в училище и заниманията в 
детските градини, свързани с подготовката на децата за постъпването им в първи 
клас.  

 ►Разкриване в училищата на педагогически услуги, насочени към граждани 
на възраст над задължителната училищна възраст. Използване на потенциала на 
педагогическите кадри, учебната база в училищата за продължаващо обучение на 
възрастни (професионална квалификация, чуждоезиково обучение, обучение по ИТ). 

Учениците в самостоятелна форма на обучение през 2015 година в 
индивидуална форма на обучение в общинските училища, с цел завършване на 
основно и средно образование.  

 ►Продължаване цялостното обновяване и модернизиране на базата на 
училищата и детските градини, и изграждането на адаптирана архитектурна 
среда в тях, за интегрирано обучение на деца и ученици със специални 
образователни потребности. 
Подкрепата на общинското ръководство и администрация през 2015 г. за детските 
градини и училищата в изпълнение на горепосочените цели, се реализира основно 
чрез реализирани проекти, описани по-горе.  

 ►Дейности за повишаване статута на заветския  учител, за 
стимулиране на активното участие на учениците в училищния живот. Развитие 
на  установените традиции за награждаване на учители и ученици в рамките на 
общината. Грижа за децата с изявени дарби. 

 
На 24 май, както всяка година, бяха наградени отличилите се ученици в 
олимпиади и състезания. 
Всички училища активно и успешно участват в конкурси, олимпиади, състезания 
по различни учебни предмети.  

 ►Участие на учениците със своя позиция (чрез инициативи на ученически 
съвети) в живота на местната общност. 
Инициативите на учениците, които променяха нагласите на местната общност и 
имат значение за голяма част от местната общност, са свързани с различни 
благотворителни проекти през 2015г. Отчита се интерес и положителни нагласи 
към приемане на училищни символи и знаци сред младежите. Почти във всички 
училища се реализираха дейности в тази посока. Традиция стана участието на 
всички училища в общоградски тържества - 24 май, Алекови дни, Ден на 
народните будители. 

 

КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 
При изпълнението на политиката на Община Завет в областта на културата през 
2015 година в рамките на Приоритет - Създаване на условия за пълноценно 
развитие и реализация на човешките ресурси, Специфична цел - Съхраняване и 
развиване на културната идентичност и създаване на условия за 
оползотворяване на свободното време, културен живот и спорт  

Бяха спазвани следните приоритети:  
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 ►създаване условия за развитие и обогатяване на всички направления в 
сферата на културата като фактори за устойчиво развитие за запазване на 
българската културна идентичност и развитието на креативността. 
 ►съхраняване на културната памет и историческо наследство като 
източник на духовна принадлежност и самочувствие. 
Дейността в сферата на културата през 2015 година е концентрирана основно в 
рамките на дейностите, планирани в календара за културни прояви на Община 
Завет.  
Политиките му са насочени към съхраняване на културните традиции, създаване 
на нови, атрактивни и иновативни културни събития и развитие на културата.  
Проявите в него са организирани в партньорство между Общината, основните 
културни институции, читалищата от общината, училищата и детските градини. 
Съвместните дейности разшириха видимо формата, съдържанието и капацитета 
на културния живот на територията на общината. 
Събитията с   регионално и местно значение в културния календар през 2015 
година бяха съпроводени със специализирани  изложби, издания, концерти. 

 
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 
Проекти в сферата на социалните услуги в изпълнение на Приоритет - Създаване 
на условия за пълноценно развитие и реализация на човешките ресурси, 

Специфична цел - Развитие и повишаване на качеството на социалните услуги . 

►От 01.04.2015г. до 29.02.2016г. Община Завет успешно реализира Проект 

„Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови 

алтернативи”, като водеща организация е Агенцията за социално подпомагане, а 

Община Завет е партньор по проекта. Чрез него бе развита социалната услуга в 

общността - „личен асистент".  

Чрез реализацията на проект „Нови възможности за грижа” се подобри качеството 

на живот на 39 потребители, от които 6 деца, и се осигури заетост на 38 

безработни лица от община Завет. от населените места в общината -  гр.Завет, 

с.Брестовене, с.Острово, с.Прелез, с.Веселец, с.Сушево и с.Иван Шишманово. 
► На 25.11.2015 г. Община Завет сключи Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ 

ЖИВОТ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз (ЕС)  чрез Европейския социален фонд (ЕСФ) 

с Управляващия орган на Оперативната програма „Развитие на човешките 

ресурси“, с чиято финансова подкрепа ще се осъществяват дейностите по проект 

„Нови възможности за независим живот на уязвими групи на територията на 

община Завет” в продължение на 23 месеца, за ползване на  услугата „Личен  

асистент”, „Домашен помощник”, стойност 499 349,30лв. 

 Проекта цели: 

Осигуряване  на хора с увреждания и техните семейства, хора над 65г. с 

ограничения или в невъзможност за самообслужване, достъп до дългосрочна 

здравно-социална грижа, според специфичните потребности на хората в 

неравностойно положение на основата на индивидуална оценка на потребностите 

им чрез създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално 

включване в общността или в домашна среда в гр. Завет, с персонал от 

следнитеспециалисти:Медицинскиспециалист;Психолог;Педагог;Рехабилитатор;С

оциален работник. 
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ТРУДОВА ЗАЕТОСТ 

С цел намаляване на безработицата през отчетната година Община Завет 

кандидатства по няколко програми. 

Ръководството на общинската администрация полага големи грижи за 

съхраняването и развитието на човешкия потенциал в общината. Доказателство 

за това е големият брой обучени кадри от администрацията.  

През  изминалата  година  общината  бе  най-големия  работодател.  За  справяне  с 

голямата  безработица  са  назначени  на  работа  34 безработни  лица  в  дейности, 

финансирани по различни програми, както следва:   

Национални програми: 
 ►По Национална програма „Старт на кариерата”, назначен 1 служител; 

 ►По Регионална програма заетост, назначени 13 работника; 

 ►По мярка чл.36 а от 343, назначен 1 работник; 

 ►По Национална Програма „От социални помощи към осигуряване на заетост„ 

, назначени 17 работника; 
 ►По Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”, 

назначени 2 работника. 

III. Заключения и препоръки за подобряване на резултатите от 

наблюдението. 
Общинският план за развитие 2014-2020 г. е разработен в контекста на 

новите стратегически насоки на ЕС в областта на регионалната политика. 
Структурата и съдържанието на ОПР на община Завет за следващия програмен 
период бяха оптимизирани в съответствие с новите стратегически документи от 

по-високо стратегическото ниво - ОСР на област Разград.  Отчитат се и 
възможностите на новите оперативни програми, по които община Завет ще бъде 
бенефициент през следващите години. С оглед постигане на необходимите 
положителни резултати от реализацията на ОПР е необходимо да се води 
постоянен ежегоден мониторинг на неговото изпълнение, който се осъществява 
посредством изискването за приемане на настоящия Годишен доклад за 
наблюдение изпълнението на ОПР. 

Изпълнението на Общинския план за развитие се отчита на основата на 
данните от системата за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие. 
Следва да се изготвят годишни доклади за наблюдението на изпълнението на 
общинския план за развитие, като кметът на Общината носи отговорността за 
тяхното представяне за одобрение пред Общинския съвет. 

С цел регулярното наблюдение и отчитане на напредъка по изпълнението 
на ОПР е необходимо да се изгради стройна система за мониторинг и контрол с 
ясни задължения и отговорности. 

►През изминалата 2015година, Община Завет постигна редица успехи, които 

получиха признание в регионален, национален и европейски мащаб. Предстои ни една 

2016година, изпълнена с предизвикателства, свързани със стартирането на новите 

оперативни програми. С удовлетворение отчитам, че почти всички ангажименти, 
заложени в Управленската ни програма, са вече изпълнени. Убеден съм, че 

постигнатото ще бъде добра основа, за успешно финализиране на започнатите мащабни 

проекти и за реализиране на нови постижения. 

 
Вярно с оригинала при Общинския съвет – Завет. 
ЕРСИН СЮЛЕЙМАН 
Председател на Общинския съвет гр. Завет 
Отчетът  е публикуван на интернет страницата на Общинския съвет на  04.04.2016 г. 
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