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ГОДИШЕН ДОКЛАД 

ЗА 2019 Г. ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА 
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 2014-2020 Г. 

 
(Приет с Решение № 53 по Протокол № 6 / 29.04.2020 г. на Общинския съвет гр. Завет) 
 
Настоящият ОПР следва хронологичния ред за определяне на средносрочните 

цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на 
територията на съответната община в съответствие с предвижданията на НСРР, ОСР на 
област Разград и другите структуроопределящи политики”. Така ОПР навреме ще 
поеме и функциите на стратегическа рамка за низходящите в йерархията на 
регионалното планиране, общински планове за развитие.  

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на общинския 
план за развитие, като за резултатите от наблюдението на изпълнението на общинския 
план за развитие се разработва годишен доклад, който се обсъжда и одобрява от 
общинския съвет по предложение на кмета на общината. Визията отразява желанието 
за достигане на определено ниво на развитие на община Завет за конкретния планов 
период 2014 – 2020 г., използвайки местните природни, социални и икономически 
потенциали, чрез формулиране на политическа и стратегическа рамка с цел устойчиво 
усвояване на тези потенциали и валоризация на предимствата на общината. 

Настоящият Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план 
за развитие на Община Завет за 2019 г. е разработен в съответствие с изискванията на 
чл.23, ал. 4 от Закона за регионално развитие, чл.91, ал.4 от Правилника за прилагане на 
Закона за регионално развитие, приетите приоритети и изпълнените мерки, заложени в 
Общинския план за развитие 2014 – 2020 г. 

Съгласно разпоредбите на чл. 91, ал. 2 и ал. 8 от Правилника за прилагане на 
закона за регионалното развитие за резултатите от наблюдението на изпълнението на 
общинския план за развитие се изготвя годишен доклад, който съдържа информация за: 

1) общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност 
промените в социално-икономическите условия в общината; 

2) постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на 
общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение; 

3) действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 
ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за 
развитие, в т. ч.: 

 мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, 
обработване и анализ на данни; 

 преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на 
общинския план за развитие през съответната година, както и 
мерките за преодоляване на тези проблеми; 

 мерките за осигуряване на информация и публичност на действията 
по изпълнение на общинския план за развитие; 

 мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския 
план за развитие със секторните политики, планове и програми на 
територията на общината, включително мерките за ограничаване 
изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите 
промени; 
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 мерките за прилагане принципа на партньорство; 
 резултатите от извършени оценки към края на съответната година; 

4) изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и 
приоритетите на общинските планове за развитие и на областната 
стратегия за развитие; 

5) заключения и предложения за подобряване на резултатите от 
наблюдението. 

Съгласно нормативните изисквания на Закона за регионалното развитие и в 
частност чл. 24, ал. 4 от ЗРР, Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на 
Общински план за развитие на община Завет 2014-2020 г. за 2019г. се одобрява на 
заседание на Общинския съвет. 

В процеса на разработване на доклада са използвани следните информационни 
източници: официални данни от Национален статистически институт, статистическа 
информация, данни от Информационната система за управление и наблюдение на 
структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН), както и информация, 
предоставена от дирекциите и отделите на Общинска администрация - Завет. 

1.Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие на Община 
Завет. Промени в социално-икономическите условия на общината. 

1.1.Демографска структура 
През последните години развитието на демографската структура в община Завет 

е повлияно от икономическата и социална ситуация в страната, от общите тенденции за 
намаляване и застаряване на населението, намаляване на раждаемостта и броя на 
сключените бракове, отрицателния естествен прираст и засилените миграционни 
процеси. Естественият и механичният прираст през последните години за община Завет 
е отрицателна величина, като броят на починалите и изселили се лица надвишава този 
на родените и заселени. 

Разпределението на населението на общината по възраст е следното към 31.12.2019 г. 
Населено място Постоянен адрес Настоящ адрес 

гр.Завет 3930 3059 

с.Брестовене 3548 2667 

с.Веселец 1503 955 

с.Ив. Шишманово 518 349 

с.Острово 2979 1935 

с.Прелез 1160 712 

с.Сушево 674 573 

Община Завет 14 312 10 250 

 
Източник: данни на ГРАО 

По данни на ГРАО към 31.12.2019 г. общият брой на населението в община 
Завет по постоянен адрес е 14 312 жители. 

През последните години в община Завет се наблюдава намаляване  на  
населението, като естественият прираст остава отрицателен. За периода 2015-2019 г. 
броят на населението се понижава, броят на жителите в малките населени места на 
територията на общината намалява. 

На база на изложените данни за текущото състояние на демографската структура 
на община Завет могат да се идентифицират няколко основни проблема: 

 Постепенно застаряване на населението; 
 Отрицателен естествен и механичен прираст; 
 Постепенно обезлюдяване на по-малките населени места. 

 
1.2.Икономическо състояние. Равнища на заетост и безработица. 
1.2.1Икономическо състояние 
Миграционните движения са сложни обективно протичащи процеси, които 

оказват влияние върху количествените изменения на броя на населението, върху 
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формирането на трудовите ресурси, тяхното разпределение и преразпределение на 
територията на общината. Главните причини за миграцията е недостиг или липса на 
достатъчно и професионално разнообразни работни места, условията на живот, 
характерът на мрежата от учебни заведения и др.Общинската образователна система 
обхваща 6 училища, от които: 4 основни в общинските села - Брестовене, Острово, 
Веселец, Сушево, 1 средно общообразователно и 1 професионална гимназия в град 
Завет. Демографските промени изразени в намаляване броя на децата подлежащи на 
обучение, са причина да се формират маломерни паралелки и слети класове в началния 
и среден курс на училищата в селата. 

1.2.2.Равнища на заетост и безработица 
През последните няколко години се забелязва сравнително положителна 

тенденция на намаляване на процента на безработица на територията на общината в 
сравнение със средния за страната процент.  

За намаляване на равнищата на безработица и осигуряване на работни места на 
територията на общината се реализират проекти и програми с цел насърчаване на 
заетостта.  

IІ. Постигнат напредък по изпълнението на приоритетите и целите от ОПР 
2014-2020 г. за 2019 год. 

Общинският план за развитие на община Завет за периода 2014-2020 г. е 
стратегически документ, в който се съдържат основните насоки за бъдещия 
просперитет на общината. Основната визия, заложена в Общинския план, може да бъде 
представена по следния начин: 
ˮОбщина 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 стандартиˮ. 

На база представената визия се предприемат конкретни действия за изпълнение 
на приоритетите и специфичните цели. През 2019 г. се наблюдава следната тенденция: 
реализираните дейности, заложени в Общинския план за развитие, са осъществени в 
по- голямата си част със собствени бюджетни средства, както и посредством целевата 
субсидия от националния бюджет. Основните източници на финансиране от ЕСИФ са 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж”, Програма за развитие на селските райони 

За постигане на заложените в Общинския план за развитие приоритети и цели 
през 2019 г. в Община Завет са предприети мерки за подобряване на наличната 
техническа инфраструктура и разширяването й и са извършени следните ремонтни 
дейности. 

ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО И ОКОЛНА  
СРЕДА 

През отчетния период бяха подготвени, депозирани и управлявани  следните 
проекти, свързани с подобряване на благоустройството и инфраструктурата на 
територията на общината, условно разделени на следните направления: 

1. Обекти, финансирани със средства от целевата субсидия и със собствени 
средства, засягащи инфраструктурата на територията на общината 

Кметовете на населените места определят влошеното състояние на уличната им 
мрежа като основно предизвикателство пред развитието. Включват се необходимите 
интервенции за рехабилитация на уличните платна и тротоарите, с оглед предлагането 
на по-достъпна и комфортна среда. 

Обновяването на пътната мрежа в Общината има изключително важно общинско 
значение, особено за гражданите и бизнеса на Общината. 

Ежегодно със средства от целевата субсидия и със собствени средства частично 
се рехабилитират участъци от уличните настилки, както следва: 

 1.1. „Ремонт на улична и републиканска пътна мрежа в населени места на 
община Завет по 4 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Обект: „Реконструкция 
и рехабилитация на улици в населени места на община Завет", Подобект 1: Улици в гр. 
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Завет, 1.1: гр. Завет, улица „Хан Крум“ (ОК 149 – ОК 161); Обособена позиция № 2: 
Обект:"Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет" , 
Подобект 2: Улици в с. Брестовене, 2.10: с. Брестовене, улица „Хаджи Димитър” (ОК 90 
- ОК 98); Обособена позиция № 3: Текущ ремонт на улична мрежа в населени места на 
община Завет; Обособена позиция № 4: Текущ ремонт на републикански пътища в 
границите на гр. Завет“; 

1.2. Строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: „Кметство 
Брестовене – реконструкция на покривната конструкция, тавански и междуетажен 
дървен гредоред“ община Завет, област Разград“ по проект „Красива България”. 

1.3. „Текущ ремонт на общински път RAZ3001/ III – 205, Исперих – Веселец/ - 
Иван Шишманово - /III – 205/, на територията на община Завет“- ремонтни дейности на 
общински път RAZ3001/III-205, с начало при км. 0+000 и край при км. 1+450, с обща 
дължина 1,450 км.;  
  2. Входирани проекти - в процес на оценяване: 

2.1. Проект: „Обзавеждане на общинска образователна инфраструктура - Детска 
градина „Слънчо" гр. Завет, Детска градина „Червената шапчица" с. Брестовене и 
Детска градина „Радост“ с. Острово" 
Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони       
Приоритетни оси:   Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от 
общностите местно развитие) 
Наименование на процедура: МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” 
Код на процедура: BG06RDNP001-19.030 
Дата на подаване: 14.07.2018 г.   
Стойност на проекта:   44 915.00 лв. без ДДС 

2.2. Проект: „Доставка и монтаж на столове за зрителната зала на Народно 
Читалище „Саморазвитие 1902“, град Завет, община Завет“ 
Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони       
Приоритетни оси:   Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от 
общностите местно развитие) 
Наименование на процедура: МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” 
Код на процедура: BG06RDNP001-19.030 
Дата на подаване: 28.12.2018 г.   
Стойност на проекта:  22 357.50 лв. без ДДС 

2.3. Проект: „Оборудване и обзавеждане на общинска социална инфраструктура 
- Домашен социален патронаж гр. Завет“ 
Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони       
Приоритетни оси:   Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от 
общностите местно развитие) 
Наименование на процедура: МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” 
Код на процедура: BG06RDNP001-19.030 
Дата на подаване: 28.12.2018 г.  Стойност на проекта:  96 781.00 лв. без ДДС 

2.4. Проект: „Оборудване и обзавеждане на общинска образователна 
инфраструктура - Детска градина „Слънчо“ гр. Завет, Детска градина „Червената 
шапчица“ с. Брестовене и Детска градина „Радост“ с. Острово. 
Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони       
Приоритетни оси:   Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от 
общностите местно развитие) 
Наименование на процедура: МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 



5 

инфраструктура” 
Код на процедура: BG06RDNP001-19.030 
Дата на подаване: 28.12.2018 г.    
Стойност на проекта:  64 014.00 лв. без ДДС 

2.5. Проект: „Въвеждане на енергоефективни мерки в масивна сграда публична 
общинска собственост“  в УПИ VIII – Озеленяване и КОО, кв. 44 по ПУП на гр. Завет, 
по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”, в рамките на 
която се финансират СМР/СРР в сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за 
обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта 
и социалния туризъм.  
Проекта е с бюджет на планираните дейности в размер до 215 000,00 лв., от които в 
размер на 55%, но не повече от 120 000 лв. с ДДС ще са съфинансиране от Община 
Завет. 

3. Проекти в процес на изпълнение през 2019 год.: 
3.1. Проект: „Кметство Брестовене – реконструкция на покривната конструкция, 

тавански и междуетажен дървен гредоред“,  по Проект "Красива България" на 
Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по мярка М01 „Подобряване на 
обществената среда в населените места” и осигуряване на съфинансиране на проекта от 
страна на Община Завет, в рамките на която се финансират СМР/СРР в сгради или 
самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване в областта на 
администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм. Подготвеният 
от Община Завет проект е с бюджет на планираните дейности в размер до 215 000,00 
лв., от които в размер на 55%, но не повече от 120 000 лв. с ДДС ще са съфинансиране 
от Община Завет.  

3.2. Проект:  "Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на 
Община Завет" 

На 12.03.2019 год. Община Завет подписа Административен Договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” с   № BG05M9ОP001-2.018 -0043-С01/12.03.2019 г. и  Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж”  с  № BG05M9OP001-2.018-
0043-2014BG05M2OP001-C01/12.03.2019 г. по проект "Нови възможности и нови 
хоризонти за уязвимите граждани на община Завет“ по процедура „СОЦИАЛНО-
ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ 
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1-
BG05M9OP001-2.018 на стойност 579 561,09 лв., от които  318 324,63лв. по ОП РЧР  и  
261 236,46лв. по ОП НОИР. 

Проектът се реализира за период от 22 месеца, в партньорство с „Раломекс” АД 
гр.Завет, Ромска фондация „Искра“ гр.Шумен, Детска градина „ Слънчо“ гр.Завет и с 
подкрепата на асоциираните партньори Агенция по заетостта, Агенция за социално 
подпомагане, Регионална здравна инспекция и Министерство на образованието и 
науката. 
Начало: 12.03.2019 г.  Край: 31.12.2020 г. 

3.3. Проект: "Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на 
община Завет" 

На 14.05.2019 г. Община Завет подписа Административен Договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските 
райони по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, 
реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 
съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ с   
Договор № BG06RDNP001-7.001-0038-C01/14.05.2019 г. 

Проектът включва: Реконструкция и рехабилитация на 8 улици в населените 
места на Община Завет:ПОДОБЕКТ 1.Улица „Кирил и Методий“ в гр.Завет; 
ПОДОБЕКТ 2.Улица “Христо Ботев“ в с.Брестовене; ПОДОБЕКТ 3.Улица “Родопи“ в 
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с.Сушево; ПОДОБЕКТ 4.Улици “Христо Ботев“ и  “Стара планина“  в с.Веселец; 
ПОДОБЕКТ 5.Улица “Лудогорие“ в с.Прелез; ПОДОБЕКТ 6.Улици “3-ти март“ и  
“Христо Смирненски“ в с.Острово. 
Обща стойност на проекта: 1 152 716,33 лева без ДДС. Размер на безвъзмездната 
финансова помощ: 100 %   
Начало: 14.05.2019 г.  Край: 14.05.2022 г. 

3.4. Проект:  "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" 

На 28.11.2019 г.Община Завет подписа Административен Договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските 
райони, Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност 
„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се 
предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ 
по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 
2014 – 2020 г. с Договор: BG06RDNP001-7.008-0031-С01/28.11.2019 г. 
Обща стойност на проекта: 496 402,32 лв. без ДДС, от които 421 941,97 лв. европейско 
и 74 460,35 лв. национално финансиране. Начало: 28.11.2019 г. Край: 28.11.2022 г. 

3.5. Проект: „Патронажна грижа в Община Завет  и Община Цар Калоян” 
На 03.07.2019 година Община Завет подписа Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна 
грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 2“ с Управляващия орган на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Проектът 
„Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян” е на стойност 166 569,44 
лева, които се осигуряват от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 
Проектът се изпълнява от Община Завет в партньорство с Община Цар Калоян. Срок за 
изпълнение: 14 месеца 

3.6.С Постановление на Министерски съвет № 348 от 18 декември 2019 година, 
на община Завет са одобрени допълнителни разходи/трансфери за 2019 год. в размер на 
800 000 лева от които 690 000 лв. за „Ремонт на улична мрежа в населените места на 
община Завет“ и 110 000 лв. за „Изграждане на комбинирана спортна площадка в с. 
Веселец, община Завет“. 
 3.7.Изпълнение на дейностите по проект „Проектиране и изграждане на 
компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови 
отпадъци за общините от РСУО Разград“.  

На 30.11.2017 г. между Управляващия орган на Оперативна програма „Околна 
среда” и  общините: Община Разград – водеща община и общини партньори – Исперих, 
Кубрат, Завет, Лозница, Самуил и Цар Калоян включени в Регионално сдружение за 
управление на отпадъците Разград е сключен Административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.002-0006-C01 по 
Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския 
фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура 
чрез директно възлагане „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови 
отпадъци“. 

Общата стойност на договора е 13 563 028,56 лв.Срока за изпълнение на 
договора е 27 месеца. 

Основната цел на проекта е да се намали количеството депонирани отпадъци в 
общините от РСУО Разград чрез изграждане на инфраструктура за разделно събиране и 
оползотворяване на зелените битови отпадъци и предварително третиране на смесените 
битови отпадъци. 
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5. Приключили проекти: 
5.1. Проект: „Нови възможности за независим живот на уязвими групи на 

територията на община Завет“ 
Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси 
Приоритетни оси:   Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 
Наименование на процедура: Независим живот 
Код на процедура: BG05M9OP001-2.002 
Срок на изпълнение: 27 месеца 
Стойност на проекта:  499 349.30 лв. 

5.2. Проект:  Активирани и мотивирани младежи от Община Завет 
Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси 
Приоритетни оси:   Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места 
Наименование на процедура: Активни 
Код на процедура: BG05M9OP001-1.002 
Срок на изпълнение: 13 месеца 
Стойност на проекта:  212 254.40 лв. 

 
ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ И АДМИНИСТРАТИВНА ЕФЕКТИВНОСТ 
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 2019г. и следващите ще се залага на интегрирания подход при решаване на 
проблема с амортизираните водопроводни мрежи. На дневен ред е и 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.  

Премахването на нерегламентираните сметища, организиране на събирането, 
депонирането и третирането на отпадъците е мярка с важно общинско и надобщинско 
значение и има за заинтересовани страни гражданите и бизнес-средите. Необходими са 
повсеместни усилия за въвеждане на добри практики в разделното събиране, сортиране 
и преработка на ТБО. Основният източник на финансиране ще бъде ОП “Околна 
среда”, сектор “Отпадъци” 

2019г. по проект „Проектиране и изграждане на компостираща 
инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за 
общините от РСУО Разград“, по сключен договор между Управляващия орган на 
Оперативна програма „Околна среда” и  общините: Община Разград – водеща община и 
общини партньори – Исперих, Кубрат, Завет, Лозница, Самуил и Цар Калоян включени 
в Регионално сдружение за управление на отпадъците Разград за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.002-0006-C01 по Оперативна 
програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за 
регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез 
директно възлагане „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 
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компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови 
отпадъци“. 

Общата стойност на договора е 13 563 028,56 лв.Срока за изпълнение на 
договора е 27 месеца. 

Са изпълнение са следните дейности: Дейност 1: Изготвяне и съгласуване на 
инвестиционни проекти във фаза Работен проект за двата обекта: Инсталация за 
компостиране на зелени отпадъци и на инсталация за предварително третиране на 
битови отпадъци Дейност 2: Изпълнение на Строително-монтажни работи (СМР). 
Изпълнение на строителство във връзка с изграждане на компостираща инсталация и на 
инсталация за предварително третиране на територията и площадковата 
инфраструктура за двете инсталации Дейност 3: Осъществяване на авторски надзор 
Дейност 4: Извършване на доставка и монтаж на необходимото оборудване за двете 
инсталации. 

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. 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ 
През 2019г. 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:  
 Подпомагане при подготовката и участието на училищните отбори в 
общински състезания, проведени през 2019год.:  
Шах: смесен V-VІІ клас , VІІІ-Х клас месец февруари в спортна зала гр.Завет;  
Тенис на маса: момичета V-VІІ клас, момчета V-VІІ, юноши VІІІ-Х клас и девойки-
VІІІ-Х клас-месец февруари в спортна зала гр.Завет;  
Волейбол: момичета V-VІІ клас, момчета V-VІІ клас, юноши VІІІ-Х клас, девойки VІІІ-
Х клас, юноши ХІ-ХІІ клас и девойки ХІ-ХІІ клас-месец март в спортна зала гр.Завет. 

 Разработен и утвърден Годишен план за развитие на младежката дейност за 
2019 година, приет с Решение 417 на общински съвет гр.Завет по Протокол № 38 от 
31.01.2019 год. 

В изпълнение на чл. 15 и чл. 16 от Закона за младежта ежегодно до 31 януари се 
подготвя и утвърждава общински годишен план за младежта за текущата година. 
Годишният план е насочен към подобряване качеството на живот на младите хора чрез 
създаване на устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален 
капитал и за мобилизиране на потенциала на младите хора в територията на община 
Завет. Стратегическите цели, заложени в годишния план за развитие на младежката 
дейност са свързани с насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие 
на младите хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, 
насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване 
на млади хора в неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, 
повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени 
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места и селските райони, развитие на междукултурния и международен диалог и 
повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността 

 
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. 
 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. 

Икономическият механизъм, задължаващ семейството да учи децата си до 16 
години е спирането на месечните, детски надбавки за несериозно отношение към 
учебния процес с над 5 неизвинени отсъствия. Всеки месец директорите на училища 
изпращат в РДСП по постоянен адрес на родителите справка-образец за отсъствията и 
възобновяват при редовно посещение. В детските градини и училищата са предприети 
дейности за създаване на толерантна мултиетническа среда. С цел реинтегрирането им 
в учебна среда са разработени и се прилагат разнообразни форми и програми за деца с 
трудности и дефицити в обучението, деца в риск от отпадане и деца, отпаднали от 
училище. За решаване на проблема, училищата и детските градини периодично 
организират родителски срещи, на които разяснява предимствата при упражняването 
на българска реч в семейната и извън училищна среда. За овладяване на езика и 
надграждане на задължителното учебно съдържание в голяма част от училищата с 
преобладаващи ученици от ромския етнос е въведен ЗИП по български език. 
Провеждат се консултации и допълнителна индивидуална работа с изоставащите 
ученици. Независимо от осигурените през последните години безплатни учебници, 
хранене, транспорт, обхват на рискови групи от социални услуги, от програми по 
заетост и обучение, отпадащите ученици от ромския етнос е проблем, по който 
продължава работата на всички ангажирани институции в Общината 

Община Завет и през 2019 год. организира Лятна студентска бригада за 
студенти, редовна форма на обучение и постоянен адрес на територията на община 
Завет. ”Програма за лятна студентска бригада в община Завет - 2019 година”, приета с 
Решение на общински съвет гр.Завет по Протокол № 38 от 31.01.2019 год. 

Целите на програмата са: 1. осигуряване на младежка заетост в общината; 2. 
първа крачка към пазара на труда; 3. придобиване на трудови навици; 4. създаване на 
умения и знания, които участниците в програмата да приложат в бъдеще в реална 
работна среда; 5. да се даде възможност на участниците в програмата, да заработят 
лични средства, с които да подпомогнат финансово предстоящата учебна година. 
Финансови и други средства за прилагане изискванията на програмата: Програмата 
следва да бъде финансово обезпечена с Бюджета на Община Завет за 2019 година. 
Област на провеждане на лятната бригада и реализиране на програмата: Извършване на 



10 

дейности по озеленяване, поддържане на изградените зелени площи и площадки, 
благоустрояване на населените места в състава на общината.  
 
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.  

През учебната 2018/2019 година, общинската образователна система обхваща 6 

училища, от които: 4 основни  в общинските села- Брестовене, Острово, Веселец, 

Сушево, 1 средно общообразователни, 1 професионални гимназии в град Завет и едно 

ВУИ, както и 5детски градини. 
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 години доставката на учебници и учебни помагала се 
организира от училищата и детските градини 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. 

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.  

В професионалната гимназия и средното училище има ученици в 
самостоятелна форма на обучение през 2019 година и в индивидуална форма на 
обучение, 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 2019 г. за детските 
градини и училищата се реализира основно чрез реализирани проекти.  

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 
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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.  

 
КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 
При изпълнението на политиката на Община Завет в областта на културата през 2019 
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  
 Изготвена Годишна програма за развитие на читалищната дейност 

Община Завет в изпълнение на чл.26а, ал.1 от Закона за народните читалища 
ежегодно до 31 януари разработва програма за развитие на читалищната дейност за 
2019 год. 

Програмата е приета с Решение 416 на общински съвет гр.Завет по Протокол № 
38/31.01.2019год. 

Годишната програма за развитие на читалищната дейност е разработена на 
основание чл.26а, ал.1 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от 
читалищата в Община Завет предложения за дейността им през 2019 година и е 
съобразена със стратегическите документи за развитие на община Завет. Тази програма 
обобщава най-важните моменти в работата на читалищата от Община Завет през 
настоящата година, техните приоритети, цели и задачи, които ще спомогнат за тяхното 
укрепване, модернизиране и развитие в общодостъпно място за местната общност. Ще 
се работи за създаване на условия за превръщаните им в информационно-
образователни центрове и утвърждаване ценностите на гражданското общество. За 
реализирането на най-важните дейности от културните им планове, включени в 
Програмата са предвидени финансови средства, заложени в общинския бюджет за 2019 
г. Приоритетите над който ще се съсредоточим, съгласно годишната програма са 
заложени след направения анализ и обобщения за дейността на читалищата през 
изминалата 2018 г. Така Програмата ще подпомогне годишното им планиране и 
финансиране за устойчиво развитие на читалищната дейност в община Завет 
 
СОЦИАЛНИ 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 . 

Социалните услуги се определят като дейности, които подпомагат и разширяват 
възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот, насочени към 
подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните им дейности и 
постигане на социално включване. Те се предоставят съобразно желанието и личния 
избор на лицата, които се нуждаят от тях. Правилникът за прилагане на Закона за 
социално подпомагане определя социалните услуги в две групи: Предоставяне на 
социални услуги в общността; Предоставяне на социални услуги в специализирани 
институции. 
           През 2019 година в община Завет   се предоставят следните социални услуги: 
Домашен социален патронаж с капацитет 120 лица. Нуждата и ползата от тази услуга е 
доказана през годините, Предоставя се услугата „Обществена трапезария” 
бенефициенти на която бяха 50 души. Която се заменя с „Осигуряване на топъл обяд 
2015“ по фонд за Европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица 2014г.-2020г, 
Клубовете на пенсионера и инвалида са социални услуги в общността, които имат за 
цел да съдействат за поддържане на социалните контакти, социалната интеграция и 
жизнен стандарт на пенсионерите и инвалидите в областта. Средствата за издръжка се 
осигуряват от общинските бюджети 
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Разработването и приемането на Стратегията за развитие на социалните 
услуги в община Завет  (2016 - 2020 г.)  на общинско ниво обединява усилията и 
желанието на всички заинтересовани страни в община Завет  да се създадат условия за 
пълноценно участие в обществения живот на хората в неравностойно положение и с 
риск от социално изключване чрез предоставянето на достъпни и качествени социални 
услуги и грижа. Тя ще подкрепя местните общности, уязвимите групи и лицата в риск 
чрез преодоляване на неравномерността в развитието на социалните услуги, 
разширяване на обема, реформиране и оптимизиране на вече съществуващите и 
разкриване на нови форми на социални услуги и осъществяване на сътрудничества и 
участие на партньори от свързаните сектори. 
Грижата за хората и децата в неравностойно положение, общностите в риск, 
етническите малцинства и уязвимите групи се реализират успешно чрез дейностите на 
предоставяните услуги. 

 За отчетния период Община Завет предостави услугата „Личен асистент” по 
Закона за Личната Помощ на 64 лица: гр.Завет, с.Брестовене, с.Острово, с.Прелез, 
с.Веселец, с.Сушево и с.Иван Шишманово. За целта се разработи механизъм за 
осъществяване на процедурите по предоставянето на услугата в община Завет. 

Община Завет е една от 82-те общини в България, одобрена да работи по 
проект „Приеми ме 2015 ” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05M9OP001-2.003 ”Приеми ме 2015”-ОП „Развитие на човешките 
ресурси” 2014- 2020 година. Водеща организация е Агенция за социално подпомагане. 
Целта на проекта е да се усъвършенства и разшири обхвата на услугата „приемна 
грижа” и затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за 
отглеждане на деца в риск в семейна среда. Акцент е поставен към развитие на 
„специализирана приемна грижа”: за деца с увреждания; деца непридружени бежанци; 
деца, жертви на насилие или трафик. Специален фокус се поставя върху настаняването 
на деца до 3 годишна възраст, както и на мерките, насочени към повишаване 
качеството на приемната грижа чрез осъществяване на мониторинг.  
 
ТРУДОВА ЗАЕТОСТ 
С цел намаляване на безработицата през отчетната година Община Завет кандидатства 
по различни 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  66 безработни  лица  в  дейности, 
финансирани по различни програми, както следва:   

 Национални програми: 
През 2019 г. общинска администрация Завет осигури заетост по : 

 Проект „Работа“-08.10.2018г. -08.10.2019г.-12месеца -20 броя; 
 Проект „Обучения и заетост на млади хора“- 01.11.2018г.-01.11.2020г.-3 броя;  
 Проект „Обучения и заетост“- 03.12.2018г.-03.12.2020г-15 броя; 
 Проект „Обучения и заетост“- 07.01.2019г.-07.01.2020г-16 броя; 
 Програма „Старт на кариерата“- 11.02.2019г.-10.11.2019г-1 брой; 
 Регионална програма- 01.06.2019г.-02.12.2019г-11 броя. 

ІV. 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 – Областна стратегия за развитие /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 
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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. 
гр. Завет март  2020 г. 
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 


