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ГОДИШЕН ДОКЛАД 
ЗА 2020 г. 

 
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ  
ЗА ПЕРИОДА         2014-2020 г.  

 
(Приет с Решение № 165 по Протокол № 17 / 31.03.2021 г. на Общинския съвет гр. 

Завет) 
 

1. Общи условия за изпълнение на плана за развитие и в частност промените в социално-
икономическите условия на общината.  
 

Анализ на социално икономическия профил на община Завет: 
1. Населението на Община Завет живее в 7 селища- от които един град - Завет и селата 

Брестовене, Веселец, Иван Шишманово, Острово, Прелез, Сушево. Завет е една от общините в 
България с най-висок дял на население живеещо в селата 

2. Демографските фактори са в основата на социално-икономическото развитие. 
Проследено през годините, неблагоприятните демографски тенденции продължават да са 
актуални. Тенденцията продължава и през 2020 г. - намалена раждаемост, повишена смъртност, 
емиграционни процеси, променен семеен модел, което оказва въздействие и се отразява върху 
развитието на всички системи на обществото: икономическата, образователната, 
здравноосигурителната, социална.  
 
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес в община Завет към 31.12.2020 г. 
Населено място  Постоянен адрес общо Настоящ адрес общо 
гр.Завет                  3886 3020 
с.Брестовене              3522 2613 
с.Веселец                 1478 929 
с.Иван Шишманово          516 340 
с.Острово                 2986 1874 
с.Прелез                  1159 705 
с.Сушево                  663 557 

Източник: Главна дирекция ГРАО 
 

Динамиката в броя на населението показва тенденция на намаляване. Община Завет е 
една от малките по територия и население общини в България. Подобно на останалите малки 
(селски) общини в България, в община Завет се наблюдава ясно изразена негативна тенденция 
за намаляване на населението. 

Като цяло населението на община Завет бележи тенденция на намаляване. 
Общината се характеризира с ниска раждаемост и висока смъртност. 
Подобно на естественото движение на населението в общината и механичният прираст 

също е с отрицателна величина. 
3.Високата безработица в община Завет, както и дългосрочната, влияят отрицателно 

върху икономиката и пораждат социални проблеми, най-вече директно върху бедността и 
социалното изключване. 

По данни на ДБТ Кубрат към 31.05.2020 г. регистрираните безработни лица в община 
Завет са 549 лица или 15,7%, от тях 70,93 % са жени или 322 лица. 
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4. Бюджета на Община Завет - фактор за реализацията на ОПР. Бюджетът на Община 
Завет е най-важният инструмент за развитието на общината в икономически, социален, 
екологичен, образователен и културен аспект, както и обезпечаване на дейностите и мерките, 
залегнали в ОПР.  
Бюджетът на Община Завет за 2020 г. е приет с Решение № 39 по Протокол № 4 от 31.01.2020 
година Общински съвет Завет.  
Общата рамка на проектобюджета на Община Завет за 2020 г. е 9 091 728 лв. и е разпределен по 
следния начин:  
1. Държавният трансфер в частта на Обща субсидия за държавни дейности е в размер на 5 015 
048 лв. и ще се предостави на общината по тримесечия (чл. 53 от ЗДБРБ за 2020 г.), както 
следва: I-во тримесечие – 30 %, II-ро тримесечие – 25 %, III-то тримесечие – 20 %, IV-то 
тримесечие – 25 %.  
2. Приходи от местни дейности 1 185 053 лв.  
3. Приходи от делегираните от държавата дейности 261 083 лв.  
4. Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ за общината в.т.ч. трансфер за зимно 
поддържане и снегопочистване 987 600 лв.  
5. Целеви субсидии за капиталови разходи 359 800 лв.  
6. Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) - 98 860 лв 
7.Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в консолидираната 
фискална програма (нето) - 61 876 лв.  
8. Преходен остатък от 2019 г. 1 458 880 лв. 9. Предоставена възмездна финансова помощ -15 
000 лв. 

5. Селското стопанство е основен отрасъл на икономиката в Община Завет. Община 
Завет разполага със значителни поземлени ресурси. Значителна част от площите в общината 
са заети със зърнени култури. Животновъдството в общината е изцяло съсредоточено в 
дребния, смесен частен сектор. 

6.Провежданата социална политика в Община Завет е съобразена с европейското 
законодателство в областта на социалната закрила, борбата с бедността и социалната изолация. 
Вниманието е насочено главно към най-уязвимите групи: възрастни и самотни хора, хора с 
увреждания, деца в риск. Основните социални услуги, осъществявани от Община Завет, 
включват: домашен социален патронаж,  услугата „Личен асистент“ по механизма на личната 
помощ, домашна помощница и др.  
Община Завет реализира и редица проекти по европейски програми като: проект: "Нови 
възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на община Завет" който се осъществява 
с финансовата подкрепа на ОП„Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и ОП „Наука и 
образование за интелигентен растеж“, процедура „Социално-икономическа интеграция на 
уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 1“, 
проект „Патронажна грижа в Община Завет и Община Цар Калоян” по  Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, проект „Приеми ме 2015”. 

7. На територията на Община Завет функционират през учебната 2019/2020 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, както и 5 детски градини. 
2020 г. е приета Общинска програма за закрила на детето, с Решение №59 на общински съвет 
гр.Завет по Протокол № 6 от 29.04.2020 година.  
През 2020 год. община Завет 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 – 2020 година”, приета с Решение на общински съвет гр.Завет по 
Протокол № 4 от 31.01.2020 год. Целите на програмата са: осигуряване на младежка заетост в 
общината, първа крачка към пазара на труда, придобиване на трудови навици, създаване на 
умения и знания, които участниците в програмата да приложат в бъдеще в реална работна 
среда, 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:  
Област на провеждане на лятната бригада и реализиране на програмата: Извършване на 

дейности по озеленяване, поддържане на изградените зелени площи и площадки, 

благоустрояване на населените места в състава на общината. 

8. Здравеопазването се осъществява се осъществява от две звена. Доболничната помощ 
се осъществява от различни по вид и структура лекарски практики. Тя е първото звено, 
непосредствено до хората в общините и населените места. Здравните услуги в община Завет се 
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предоставят от 3 общо практикуващи лекари и 2 общо практикуващи стоматолози и 15 
медицински специалисти по здравни грижи.  

9. На територията на общината развиват дейност 7 читалища. Финансирането на 
читалищата се осигурява със средства от централния бюджет.  

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 2020 год. Програмата 
е приета с Решение №23 на общински съвет гр.Завет по Протокол № 4 от 31.01.2020 год. 

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. 

На територията на общината развиват дейността си футболни клубове. Поради 
разпространението на заразата от COVID-19 (коронавирус) през 2020 година не се състоя 
традиционните конни надбягвания в гр.Завет. 

10.Всички населени места на територията на община Завет са водо- и електроснабдени, 
обезпечени са с телефонни и транспортни връзки, които осигуряват добра комуникация и 
обслужването им. Все още съществуват амортизирани транспортни участъци, а други се 
нуждаят от реконструкция, доизграждане, което създава проблеми по безаварийната им 
експлоатация. Община Завет полага и ще продължи да полага значителни усилия в тази насока 
при осигурен финансов ресурс. 
 

В Община Завет се реализираха обем от дейности, финансирани от Европейските 
фондове, Централния бюджет, бюджета на общината. Това е израз на последователната 
политика на общинското ръководство за изпълнение на целите от „Общинския план за развитие 
2014 -2020” през 2020 година за постигане на визията: 

Изпълнението на мерките и дейностите за подобряване на техническа и социалната 
инфраструктура на територията на общината продължи и през 2020 г. 

Като инструмент за допълваща и компенсираща финансова помощ, в контекста на 
изпълнението на приоритетите на  Общинския план за развитие на Община Завет за периода 
2014-2020 г., продължава изпълнението на проекти, финансирани по оперативни програми и 
други източници. 
През 2020 г. Община Завет в качеството си на бенефициент или партньор по проекти управлява 
финансов ресурс. В зависимост от етапа на своето изпълнение към края на 2020 г. проектите 
могат да се разделят на следните групи: 
 
 През 2020 г. успешно приключили проекти 
1. 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 
процедура„Подобряване на обществената среда в населените места” по мярка М01 "Красива 
България" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП). 
Цел на проекта- СМР в сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено 
обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния 
туризъм. 
Срок на изпълнение-4 месеца. 
Стойност на проекта-215 000,00 лв. 
 
2. Проект: "Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на Община 
Завет" по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура 
BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.    интегрирани 
мерки за подобряване достъпа до образование“ – компонент 1Приоритетни оси „Образователна 
среда за активно социално приобщаване“ 
Цел на проекта-Предвидено е подпомагане на деца и ученици от етническите малцинства на 
територията на Община Завет в сферата на образованието, както и работа с родителите им за 
повишаване на интереса към образованието - семейна подкрепа на децата им в училище и извън 
училище за постигане на по-добри резултати. 
Стойност на проекта: 261 236.46 лв. 
Срок на изпълнение 22 месеца-до 31.12.2020 год. 
 
 През 2020 г.  Депозирани проекти 
1.Проект: „Подобряване на визията и функционалността съгласно съвременните 
изисквания на общинска социална инфраструктура чрез „Реконструкция на сградата на 
Домашен социален патронаж гр. Завет“ по Програма за развитие на селските райони, 
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Приоритетни оси    Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите 
местно развитие), процедура BG06RDNP001-19.300 МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура”             
Цел на проекта-Реализиране на инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструктура в населените места от територията на 
община Завет и постигане на балансирано и устойчивото развитие, посредством подкрепа и 
разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природната среда, развитие на 
висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора. 
Срок на изпълнение-30 месеца 
Стойност на проекта-97 789.59 лв. 
Статус- В процес на оценяване 
 
 
 През 2020 г. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 
 
1. Проект: "Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на Община 
Завет" 
2020 год. продължава реализацията на 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, по 
Административен Договор № BG05M9ОP001-2.018 -0043-С01/12.03.2019 г. по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”  и № BG05M9OP001-2.018-0043-
2014BG05M2OP001-C01/12.03.2019 г. Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж”на стойност 579 561,09 лв., от които  318 324,63лв. по ОП РЧР  и  
261 236,46лв. по ОП НОИР. 
Проекта 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. 
Община Завет на 03.12.2020 год. подписа Допълнително споразумение 02  към 
Административен договор № BG05M9OP001-2.018-0043-C03 за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с   № 
BG05M9ОP001-2.018 -0043-С01/12.03.2019 г.  
Цел на проекта -Подобряване достъпа до заетост, чрез осигуряване на субсидирана заетост на 
16 безработни лица  за  9 месеца на длъжност "Работник поддръжка" от населените места на 
община Завет: гр. Завет, с. Брестовене и с. Веселец. 
Стойност на анекса: 146 621,23 лв. 
Срок на изпълнение -до 30.09.2021 г.  
 
2. Проект: "Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет" 
2020 год. продължава реализацията на проект "Реконструкция и рехабилитация на улици в 
населени места на община Завет" по Административен Договор № BG06RDNP001-7.001-0038-
C01/14.05.2019 г. 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“. 
2020 г. сключени договори за : Строителен надзор по време на изпълнение на строително - 
монтажните работи по  проект, строително - монтажни работи по  проекта, упражняване на 
Авторски надзор по време на изпълнение на строително - монтажните работи за проекта. 
По проекта се извършват строително - монтажни работи във връзка с реконструкция на 
съществуващи улици в община Завет: ул. "Иван Вазов", улица „Кирил и Методий“ – град Завет, 
улица „Йордан Йовков“ – с. Прелез, улица „Христо Ботев“ – с. Веселец, улица „ 3-ти март“ – с. 
Острово, улица „Арда“ и улица „Христо Ботев“ – с. Брестовене Предвидено е извършване на 
строително монтажни работи по следните части: - част "Пътна" - улично платно и тротоари; 
Стойност на проекта: 1 152 716,33 лева без ДДС.  
Срок за изпълнение до 14.05.2022 г. 
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3. Проект: "Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска 
администрация Завет" 
2020 год. продължава реализацията на проекта в изпълнение на подписания Административен 
Договор BG06RDNP001-7.008-0031-С01/28.11.2019 г. 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.  
2020 г. сключени договори за : Строителен надзор по време на изпълнение на строително - 
монтажните работи по  проект, строително - монтажни работи по  проекта, упражняване на 
Авторски надзор по време на изпълнение на строително - монтажните работи за проекта. 
По проекта ще се извършват-Реконструкция, основен ремонт и оборудване с цел подобряване 
на енергийна ефективност на Административната сграда на общинската администрация на 
Община Завет, намираща се на ул. "Лудогорие" № 19 в град Завет. Предвидена е реализация на 
всички мерки, предвидени в енергийното обследване, ремонт на покривната конструкция и 
подмяна на отоплителната инсталация. 
Стойност на проекта: 496 402,32 лв. без ДДС, от които 421 941,97 лв. европейско и 74 460,35 
лв. национално финансиране.  
Срок за изпълнение до 28.11.2022 г. 
 
4. Проект: „Обзавеждане на общинска образователна инфраструктура - Детска градина 
„Слънчо" гр. Завет, Детска градина „Червената шапчица" с. Брестовене и Детска 
градина „Радост“ с. Острово" 
На 29.12.2020 год. община Завет подписа Административен договор № BG06RDNP001-19.030-
0007-C01/2020 по проект: „Обзавеждане на общинска образователна инфраструктура - Детска 
градина „Слънчо" гр. Завет, Детска градина „Червената шапчица" с. Брестовене и Детска 
градина „Радост“ с. Острово" по Програма за развитие на селските райони, Подкрепа за местно 
развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие), МИГ Завет – Кубрат: 
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура”  
В изпълнение на договора ще се изпълнят дейностите по проекта: Закупуване на обзавеждане 
за спални - занимални помещения в Детска градина „Слънчо“ гр. Завет; Закупуване на 
обзавеждане за Детска градина „Червената шапчица“ с. Брестовене и Закупуване на 
обзавеждане за спални - занимални помещения в Детска градина „Радост“ с. Острово“. 
Стойност на проекта-44 915.00 лв. 
Срок на изпълнение-36 месеца 
 
5. Проект: „Доставка и монтаж на столове за зрителната зала на Народно Читалище  
„Саморазвитие 1902“, град Завет, община Завет“ 
На 22.06.2020 г. община Завет подписа Административен договор № BG06RDNP001-19.030-
0015-С01 от 22.06.2020 г. по проект: „Доставка и монтаж на столове за зрителната зала на 
Народно Читалище  „Саморазвитие 1902“, град Завет, община Завет“, по Програма за развитие 
на селските райони, Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите 
местно развитие), МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.  
По проекта ще се изпълни дейността, Доставка и монтаж на столове за зрителната зала на 
Народно Читалище „Саморазвитие 1902“, град Завет, община Завет. 
Общата цел на проекта е подобряване достъпа до културни услуги и запазване на духовния и 
културен живот на населението в Община Завет, чрез обзавеждане на зрителната зала на 
Народно читалище „Саморазвитие 1902“ в град Завет, община Завет. 
Стойност -22 357.50 лв. 
Срок за изпълнение до 22.06.2023г. 
 
6. Проект: „Оборудване и обзавеждане на общинска социална инфраструктура –  
Домашен социален патронаж гр. Завет“ 
2020 год. в  процес на оценяване- Проект: „Оборудване и обзавеждане на общинска социална 
инфраструктура – Домашен социален патронаж гр. Завет“ по Програма за развитие на селските 



6 

райони, Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно 
развитие), процедура BG06RDNP001-19.030 „МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции 
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” 
Цел на проекта- Обща цел на проекта е повишаване качеството и ефективността на 
извършваната грижа за възрастните хора и тези в неравностойно положение, чрез създаване на 
оптимални условия за функциониране на Домашен социален патронаж. 
Предвиждат се следните дейности:„Доставка чрез покупка на специализиран лекотоварен 
автомобил – нов, за превоз на храна с хладилен агрегат за нуждите на Домашен социален 
патронаж гр. Завет“, „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Домашен социален 
патронаж гр. Завет“ за  осигуряване на модерна, функционална, здравословна и достъпна 
материална база на общинската социална инфраструктура, както и подобряване на качеството и 
ефективността на извършваната грижа за възрастните хора и тези в неравностойно положение. 
Стойност на проекта-96 781.00 лв. 
 
7. 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. 
На 22.06.2020 г. община Завет подписа Административен договор №BG06RDNP001-19.030-
0017-С01 от 22.06.2020 г. по 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, по Програма за развитие на селските райони, 
Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие), 
МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”  
По проекта ще се изпълнят дейностите: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане - 
Детска градина „Слънчо“ гр. Завет, Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане - Детска 
градина „Червената шапчица“ с. Брестовене и Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане 
- Детска градина „Радост“ с. Острово за  осигуряване на по-добри възможности за приготвяне 
на качествена и здравословна храна, подмяна на амортизирано кухненско оборудване в част от 
детските градини на територията на община Завет чрез доставка и монтаж на оборудване и 
обзавеждане на кухните в сградите на 3 обекта на образователната инфраструктура 
Стойност на проекта-64 014.00 лв. 
Срок за изпълнение до 22.06.2023г. 
 
8. Проект: „Патронажна грижа в Община Завет И Община Цар Калоян” 
2020 г.Община Завет подписа  Допълнително споразумение 01 към Договор № BG05M9OP001-
2.040-0075-C02 „Патронажна грижа в Община Завет И Община Цар Калоян” по  Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 
През 2020 год. продължава изпълнението на дейности по проекта: Предоставяне на почасови 
мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждите на лица с увреждания и възрастни 
хора над 65 години в община Завет и община Цар Калоян. 
Целта е удължаване предоставянето на патронажна грижа на лицата от целевите групи с 
допълнителен период от 6 месеца, с което ще се отговори на нуждите на населението от 
предоставяне на услуги в домашна среда за възрастни хора и лица с увреждания, като по този 
начин се защитава обществения интерес и се продължава процеса на грижа за хората с 
увреждания и възрастните хора, както и изграждането на алтернативна подкрепа в общността 
чрез предоставянето на качествени и достъпни услуги за дългосрочна грижа. 
 
2. Постигнат напредък по изпълнение на целите и приоритетите на Общинския план за 
развитие въз основа на индикаторите за наблюдение. 
Изпълнението на мерките, целите и приоритетите, заложени в Общинския план за развитие, е 
следното:  
ПРИОРИТЕТ 1 Създаване на условия за развитие на местни общества на знанието 
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 
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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. 
Успешно се включиха в Националната програма за повишаване на квалификацията на учители 
и директори по избрани научни области и за повишаване на административния капацитет. 

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. 

Продължава 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.  
ПРИОРИТЕТ 2 Развитие и модернизация на икономиката 
По отношение на конкурентоспособна икономика общината ни е на едно от последните места в 
страната. 
ПРИОРИТЕТ 3 Ефективен и конкурентен аграрен сектор 
В областта на селското и горското стопанство Община Завет може да се „похвали“ с добри 
резултати. През последните години на територията на общината започна отглеждането на орехи 
и вишни. Продължава отглеждането и производството на зърнени култури. Общината се 
специализира в развитието на преработвателната промишленост, по-конкретно преработка на 
селскостопанска продукция в малки и средни предприятия. Работи се в насока въвеждането на 
нови технологии и иновации в областта на селското стопанство. 
ПРИОРИТЕТ 4 Развитие на пазара на труда и подобряване на жизнения стандарт 
Известен напредък е постигнат в областта на повишаването на производителността на труда 
чрез непрекъснати обучения, практики и други форми на опит. Полагат се и усилия в областта 
на иновациите. Все повече се наемат млади и образовани хора с необходимата квалификация в 
общинската администрация, в областта на социалните услуги и образованието.  
Наемат се лица от населени места, различни от местата, където се извършва дейност. Въпреки 
това един от основните проблеми на общината си остава проблемът със задържането на хората 
в трудоспособна възраст. 
ПРИОРИТЕТ 5 Подобряване на техническата инфраструктура и състоянието на околната 
среда 
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”. 
2020 г. продължава реализацията на проект „Проектиране и изграждане на компостираща 
инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от 
РСУО Разград“, финансиран по Оперативна програма  
През 2020г.Община Завет в партньорство с общините Разград, Исперих, Кубрат, Лозница, 
Самуил и Цар Калоян, участва в изграждането на трета клетка на обект: „Регионално депо за 
неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар 
Калоян“.  
Делът на Община Завет за изграждане на трета клетка на обект: „Регионално депо за неопасни 
отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“ се 
покрива със средствата от отчисленията по чл. 64, ал.4 от Закона за управление на отпадъците, 
внесени в РИОСВ – Русе.  
Разпределението на дела на финансиране и придобиване на собственост на трета клетка на 
обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, 
Кубрат, Самуил и Цар Калоян“ за всяка община от сдружението да бъде пропорционално на 
обема на депонираните в регионалното депо отпадъци от съответната община по официални 
отчетни данни за календарната 2019 г 
На 18.09.2020  е подписан Договорът за  проектиране, строителство и авторски надзор на 
компостираща инсталация и  инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за 
общините от РСУО Разград“, по проекта.  
ПРИОРИТЕТ 6 Институционален капацитет и ефективна администрация 
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През 2020 г. се работи в посока подобряване на професионалната компетентност в 
общинската администрация чрез прилагане на принципа „учене през целия живот“ – активно 
участие на служители в обучения и семинари в различни области (обществени поръчки, 
социални дейности, административно обслужване, защита на личните данни и други). С 
оглед повишаване на прозрачността и отчетността в дейността на администрацията се 
актуализират стари и се разработват нови вътрешни правила във всяка една област. 
Развитието на партньорства с частния сектор, неправителствения сектор и местната общност 
и на трансграничното и транснационално сътрудничество е на сравнително ниско равнище. 
 
3. Действия, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и 
ефикасност при изпълнението на Общинския план за развитие; 

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

Индикаторите за наблюдение и оценка на плана включват: 
ПРИОРИТЕТ 1 Създаване на условия за развитие на местни общества на знанието 
Мярка 1. Повишаване ефективността на обучението  

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

 Модернизиране на образователния процес 
осигуряване на условия за предучилищно образование и постепенно преминаване към 
целодневен учебен процес. 
Мярка 2. Подобряване на материално-техническата база 

 Проект за одобряване на средата за обучение: компютъризация на училищата съобразно 
количествените параметри и на етапи, увеличаване на извънкласната подготовка за 
усъвършенстване на компютърни умения; 
Мярка 3. Активно включване на всички звена на училищната общност –  родители, 
учители и НПО в образователния процес 

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

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

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

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

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

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

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

Мярка 6 Стимулиране на квалификацията и преквалификацията на работната ръка 
 Подпомагане на чуждоезиковото обучение и лингвистичното разнообразие; 
 Проект за  програми и курсове за придобиване на професионална квалификация или 

обучения по чужд език за повишаване пригодността на работната ръка ; 
ПРИОРИТЕТ 2 Развитие и модернизация на икономиката 
Мярка 1. Маркетингово планиране  за стимулиране икономическото развитие   

 брой рекламни кампании и материали 
 брой привлечени инвеститори в общината 
 популяризация на общината 

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

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

 Изпълнение на проекти за икономическо сближаване и развитие по програми за 
териториално сътрудничество;  
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 Установяване на контакти с национални и чуждестранни бизнес партньори; 
 Установяване на близко сътрудничество с Агенцията за чуждестранни инвестиции и с 

организации за икономическо развитие на национално и регионално равнище. 
Мярка 3. Осъществяване на дейности за привличане на нови инвестиции и утвърждаване 
имиджа на общината като традиционен производител на специфични продукти 

 Поддържане на актуални инвестиционни профили на интернет страниците на общината; 
 Организиране на бизнес инвестиционни форуми с чуждестранно участие,панаири и 

участие в изложения; 
 Изграждане на  Агробизнес център Завет 

Мярка 4. Разширение и модернизация на биотехнологичните производства разширяване 
асортимента на биотехнологичното производство с  различни препарати за растителна 
защита, за които има пазарна ниша с определен пазарен потенциал в страната, засега 
почти заета от скъпи вносни продукти. 

 модернизира цеха за производство на лекарствени продукти в гр. Завет; 
Мярка 5: Модернизация на предприятията  

 Технологична модернизация на „Раломекс” АД, гр. Завет; 
 Подкрепа за технологична и производствено обновяване на шивашкото производство 

Мярка 6 Стимулиране на специфични за района видове туризъм 
 Подкрепа на дейности за обществено осведомяване, чрез комуникационни кампании за 

подобряване на осведомеността за природното, културно и историческо наследство; 
 Осведомяване на населението за възможности за селски и ловен туризъм както и 

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

 Обновяване на машинотракторния парк; 
 Изграждане на силози за съхраняване на зърно; 
 Стимулиране на процеса за уедряване на площите за зърнопроизводство и отглеждане 

на технически култури; 
Мярка 2. Развитие на модерно животновъдство с преработвателен сектор 

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

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

 Насърчаване на бизнеса за изграждане на МСП за преработка на продукцията; 
 Програма за развитие на мандрите в с.Острово и Брестовене ; 
 Изграждане на сертифициране пунктове за изкупуване на млякото; 

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

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

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

 Изграждане на хладилни комплекси за съхранение на продукцията; 
Мярка 4.  Развитие на пчеларството  

 Стимулиране на растениевъдите да засявят по-големи площи с медодайни култури – 
рапица, анасон и др. проекти  за развитие на пчеларството; 

 Укрепване на пчеларските сдружения; 
Мярка 5. Залесяване на ерозирали и неподходящи за ползване площи 

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

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

 Програма за ангажиране на  лица, работещи по програмите за заетост,  за изпълнение на 
залесителни мероприятия през благоприятните сезони; 
Мярка 6. Осигуряване на достъп до актуална информация и повишаване на научното 
обслужване в аграрния сектор 

 Активни програми за иновации в земеделието, животновъдството, подходящи за района 
сортове, породи, начини за съхранение на продукцията, възможности за финансиране на 
аграрни дейности, консултации, европейски изисквания.  
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 Програма за реализира на единна система за информация и съвети в земеделието. 
Мярка 7. Подкрепа на млади фермери  

 Програми за млади фермери; 
 Програми за обучение, административни услуги, съвети и активни пропагандни 

мерки за насочване на млади хора в развитието на аграрен бизнес; 
Приоритет  4. Развитие на пазара на труда и подобряване на жизнения стандарт 
Мярка 1. Повишаване на трудовата заетост чрез усвояване на нови професионални 
умения от работната сила  

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

 Програми за подобряване на връзките между професионалните училища  и бизнеса; 
 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 ; 

 Изграждане на система за непрекъсната професионална квалификация; 
 Обучение в използване на информационни и комуникационни технологии; 

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

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

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

 Субсидирана заетост в жизнени производства по различни национални програми; 
 Информационна система за търсената от инвеститорите работна сила и 

съответно предлаганите работници и специалисти; 
 Подготовка и реализация на проекти финансирани по Оперативните програми в 

подкрепа на инвеститори при разкриване на нови работни места в определени региони; 
 Подкрепа на самонаетите лица; 

Мярка 4. Повишаване на ефективността на здравеопазването 
Разширяване обхвата на профилактичната дейност; 

 Подобряване качеството на извънболничната  помощ; 
 Програми за разширяване обхвата на профилактичните прегледи и информационните 

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

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

 Засилване на здравната и здравно-образователната превенция в училищата; 
 Подготовка и реализиране на проекти за укрепване на материалната база на 

здравеопазването; 
Приоритет 5. Подобряване на техническата инфраструктура и състоянието на околната 
среда 
Мярка 1. Оптимизиране структурата на енергопотреблението чрез реализация на 
програми и проекти за енергийна ефективност 

 Разбработване на общинска  програма за енергийна ефективност; 
 Включване в Националната информационна система за потенциала, 

производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници; 
 Въвеждане на електронни административни услуги за ВЕИ; 
 Енергийни обследвания на обществените и жилищните сгради; 

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

 Подмяна на горивните инсталации с енергоспестяващи съоръжения ;  
 Реализиране на мерки за енергийна ефективност в обществените и жилищните сгради; 

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

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

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

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

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

 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; 

Мярка 3. Почистване на замърсени терени, сметосъбиране и преработка на отпадъците  
 Програми за разделното събиране на ТБО за рециклиране и преработка; 
 Изграждане на система за разделно сметосъбиране в община   Завет;  

Мярка 4. Запазване и поддържане на биоразнообразието в защитените територии  
 Програма  по опазване и възстановяване на застрашени растителни и биологични 

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

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

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

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

 Използване на програмите за заетост за решаване на екологични проблеми; 
 Повишаване на екологичното съзнание на подрастващите в училищата; 
 Поощряване на граждански инициативи за опазване на природата; 

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

Изготвяне и реализация на проекти от общината съхраняване и подобряване качеството на 
околната среда; 
Мярка 6. Модернизация на телекомуникационната мрежа и разширяване прилагането на 
съвременни съобщителни услуги 

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

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

Мярка 7. Подобряване на водоснабдяването на населените места от областта 
 Реализиране на проект за воден цикъл в общинския център Завет; 
 Проекти за използване възможностите на местни водоизточници; 
 Изграждане на допълнително водоснабдяване в населени места с недостиг на питейна 

вода; 
Мярка 8. Обновяване и доизграждане на канализационните системи   

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

Мярка 9. Разширяване на вида и качеството на съобщителните услуги за населението 
 Продължаване на цифровизацията на фиксираната телекомуникационна мрежа; 

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

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

 Проектиране на II – клас пътища  
 Проектиране на III – клас пътища 

Мярка 10. Развитие на пътната инфраструктура 
 Проектиране на IV – клас пътища 
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 Реконструкция и модернизация на Път ІІІ–4902 Разград – Веселец    от км 8+600 до км 
28+800 

 Ремонт на път ІV-23017 Сушево-Прелез-ІІІ-1137 от км 11+500 до км 21+900 
 Реконструкция и модернизация на вътрешно селищна пътна мрежа 

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

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

Мярка 2. Приложение на информационните технологии при предоставяне на услуги 
 Въвеждане на информационно-комуникационните технологии на всички нива в 

администрацията на общината; 
 Въвеждане на нови технологии и информационни продукти за административно 

обслужване на бизнеса; 
 Информиране за видовете и съдържанието на различните услуги и техните 

приложения на местно ниво, в т.ч. и в отдалечените от центъра населени места; 
 Информиране на малкия и средния бизнес за възприемане и ефективно 

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

информационните и комуникационните технологии; 
 Провеждане на курсове за обучение по съвременни информационните и 

комуника-ционни технологии; 
Мярка 3. Институционална подкрепа и партньорство с бизнеса  

 Развитие на електронното правителство; 
 Обучение на  общинската администрация в нови направления, в т.ч. за подкрепа 

на бизнеса, за участие в трансграничното и регионално сътрудничество, за 
необходимостта и условията за  развитие на клъстери; 

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

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

 Подобряване ефективността в обслужването на едно гише на общинско ниво; 
Мярка 4.Укрепване на капацитета на общинската администрация 

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

 Подобряване на координацията и взаимодействието между различните селищни 
места и изпълнители на действията и мерките от общинската стратегия;техническа 
помощ при подготовката на проектите; обучение и развитие на умения по управление 
на проекти и финансов контрол; 

информационно осигуряване на процеса на управление; системи за мониторинг и наблюдение; 
 
3.2. преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за 
развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми; 
Като основен проблем през 2020 г. може да се посочи пандемията от COVID-19, която оказа 
негативно влияние върху всички процеси и дейности на община Завет Капиталовата 
програма на общината е частично изпълнена.  
Проблемът с недостига на квалифицирана работна ръка с подходящите образование и 
компетенции през 2020 година е преодолян. Въпреки това бяха положени големи усилия за 
подобряване на упоменатата по-горе в изложението социална и техническа инфраструктура. 
Всички неизпълнени дейности ще бъдат включени в капиталовата програма за 2021 г. 
 
3.3.мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение 
на общинския план за развитие; 

Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на които се 
основава провеждането на държавната политика за регионално развитие, е принципът за 
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партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на планирането, 
програмирането, финансирането, наблюдението и оценката. 

В съответствие с чл. 91, ал. 2 от ППЗРР (Обн. ДВ. бр.80 от 12 Септември 2008г., 
изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 8 
Ноември 2013г., изм. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 1 Юли 
2016г., отм. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020г.) и чл.72, ал.ал.1-4 от ППЗРР (обн. ДВ. бр.70 от 7 
Август 2020 г.), за резултатите от наблюдението на изпълнението на общинския план за 
развитие/плана за интегрирано развитие на общината се разработва годишен доклад, който 
ще се публикува на интернет страницата на Община Завет. 

В рамките на всеки проект, предвиден за изпълнение през 2020 г., са осигурени мерки 
и извършени адекватни действия за информиране и публичност. 
 
3.4.мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие 
със секторните политики, планове и програми на територията на общината; 

За повишаване степента на изпълнимост и приложимост на Общинския план за 
развитие предлагаме следните мерки: 

 съгласуване на плана с оперативните програми, като източници на средства, с 
Областнатa стратегия за развитие на област Разград 2014-2020 г. 

 подобряване на оперативността и изготвяне на Програма за реализация на 
общинския план за оставащия период на неговото действие с конкретни проекти, срокове и 
отговорници. 

 
3.5.мерките за прилагане принципа на партньорство;  

Необходимо е насърчаване и подобряване на партньорството и координацията с 
местните НПО и бизнеса, за да се постигнат трайни и осезаеми промени в желаните          
насоки и успешно изпълнение на целите и приоритетите на Общинския план за развитие 
2014-2020 г. 

3.6.резултатите от извършени оценки към края на съответната година; 

През 2020 г. не са извършвани оценки на изпълнението на плана за развитие. 

Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението 
 

В Община Завет е създадена много добра организация за прилагане и изпълнение на 
ОПР от гледна точка на планирани и реализирани проекти, вътрешен мониторинг и контрол.  

През последните години общинската администрация се възползва от почти всички 
възможности за кандидатстване с проекти, привличане и усвояване на средства от 
европейски фондове и програми на министерствата. Общината натрупва сериозен опит в 
разработване на проекти и административен капацитет за тяхното управление и отчитане. 

Община Завет следи за всички възможни европейски и български програми и донорски 
организации, които биха могли да финансират отделни обекти, дейности и проекти, което да 
доведе до постигане целите на ОПР. 

 
Изводи: 
1. През 2020 г. са реализирани дейности за подобряване на условията за живот, като 

акцентът е поставен върху подобряване на социалната и техническата инфраструктура и 
чистотата на територията на община Завет. 

2. Подобряват се условията за развитие на спорта на територията на общината. 
3. Общинска администрация е създала организация за реализирането на одобрени 

проекти, финансирани от ЕС, чрез оперативните програми. 
 
 
 
 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 

 


