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ПО  ВТОРА ТОЧКА 
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 
ОТНОСНО: 

       2.1. Приемане на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите          от 

социални услуги в Община Завет.  

                                                                                  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
        Общинският съвет гр.Завет  с 14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”–0 (нула), 
„Въздържали се”–1 (един)  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 353: 
 

В Закона за социалното подпомагане  и правилника за неговото прилагане е 
вменено задължение на Областният управител  да организира разработването на 
стратегия за развитие на социалните услуги на областно ниво въз основа на   Анализ на 
потребностите от социални услуги  във всяка община на територията на областта. 

На основание чл.36а, ал.3 от Правилника за прилагане Закона за социалното 
подпомагане Анализът на ситуацията и оценка на  потребностите се разработва от 
съответните общини с участието на дирекциите „ Социално подпомагане“ и 
обществените съвети по чл.35 от Закона за социално подпомагане  и се приема от 
общински съвет. 

Ситуационният анализ и оценката на потребностите на рисковите групи  в 
община Завет е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на 
общинско ниво. 

Общинското планиране  се осъществява с прякото участие на всички 
заинтерасовани страни – Община Завет, РГ „Социално подпомагане“ и териториална 
дирекция „Социално подпомагане“, местно базирани държавни институции, 
представители на целевите общности и рисковите групи. 

Аналитичният доклад е продукт на съвместни усилия на екипа сформиран на  
общинско ниво и обобщава резултата от проучването и оценката на потребностите от 
социални услуги в Община Завет  май – юли 2015г. 

На вниманието на Общински ясъвет е представен  Доклад – Анализ на 
ситуацията и оценка на потребностите в община Завет. 

 



Предвид гореизложеното и на  основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка 
с чл.36а, ал.3 от ППЗСП,   Общинският  съвет  гр. Завет   
 

РЕШИ: 
 
1. Приема Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Завет, 

както следва:  
 

АНАЛИЗ  
НА СИТУАЦИЯТА И ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ В ОБЩИНА ЗАВЕТ  

 

1.Въведение 
Ситуационният анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в 

община Завет е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на 
общинско ниво.Общинското планиране се осъществява с прякото участие на всички 
заинтересовани страни – Община Завет, Регионалната дирекция „Социално 
подпомагане” (РДСП) и териториалните дирекции „Социално подпомагане”,  
граждански организации, местни  държавни институции, представители на целевите 
общности и рисковите групи.  

Аналитичният доклад е продукт на съвместните усилия на екипите, сформирани на 
общинско ниво и обобщава резултатите от проучването и оценката на потребностите от 
социални услуги в община Завет, проведено през юни – август  2015г. 

2.Методология 
2.1Цели и обхват на проучването 
Проучването на ситуацията в община Завет е фокусирано върху нуждите от 

социални услуги, разглеждани в общия контекст на социо-икономическите проблеми, 
политики и мерки за социално включване на уязвимите общности и групи от 
населението в общината.  

Оценката на потребностите е основа за планирането – тя е необходима, за да 
може планирането да отговори на реалните нужди от социални услуги за рисковите 
групи, да съответства на реалните възможности и капацитет на местните партньори за 
осигуряване на необходимите услуги и – в по-широк план – да съответства на 
дългосрочните тенденции в развитието на община Завет. 

Целите на проучването са: 

• Да се очертае общата социо-демографска и икономическа картина на 
населението в община  Завет – проблематика, настояща ситуация и тенденции в 
развитието; 

• Да се анализират факторите, които създават рискове пред индивиди/общности/ и 
групи по отношение на тяхната социална интеграция.;  

• Да се определи кои са рисковите групи – какви са техните характеристики, брой 
и териториално разположение; какво е отражението на рисковите фактори върху 
тях; 

• Да се оценят възможностите на наличните ресурси, както за подкрепа на 
идентифицираните групи в риск чрез развитие на социалните услуги, мерки за 
преодоляване на създадените проблеми, така и за превенция на риска. 

Обхватът на темите на проучването включва широк кръг социо-икономически 
проблеми, демографски тенденции, общо състояние на сектора социални услуги в 



община Завет като:  човешки ресурси, достъп, капацитет и качество на наличните  и 
необходими услуги. В географско отношение обхватът на проучването покрива 
територията на община Завет  с принадлежащите и населени места. 

 
2.2 Методи за проучването и анализа на ситуацията в община 
Завет 

В процеса на събиране на информация се включиха представители на всички 
заинтересовани страни от общината, обединени в работни групи. Те работиха на 
доброволен принцип, мотивирани от убеждението за необходимостта от адекватна 
работеща стратегия и план за развитие на социалните услуги, които да допринесат за 
решаване на острите социални проблеми сред населението в община Завет. 

Същевременно, този подход спомогна за осигуряване на достъп до почти всички 
налични източници на информация в общината, като: 

• Статистически бази-данни, редовно събирани и актуализирани от: 

• институциите на областно и общинско ниво - като РДСП, РИО на 
МОМН, РЦЗ, ДБТ, ТСБ, ТП на НОИ, ДСП; 

• общинска администрация – ГРАО, Кметства и отделите, отговорни за 
социални, образователни и хуманитарни дейности и др.,  

• Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни, която текущо документира своя опит и практика и разполага със 
статистика за специфични групи на деца в риск; 

• Данни, документация за действащите социални услуги в общинaтa 

• Граждански организации. 

• Интернет източници. 

Събраната информация очерта реалната картина за наличните услуги и постави 
основите на необходимостта от разкриване на нови такива. 

3. Описание на ситуацията в община Завет 
3.1 Обща характеристика на общината 

Град Завет и територията на общината са разположени в западната част на 
източната подобласт на Дунавската хълмиста равнина. Тя попада в умерено-
континентална климатична подобласт. Според съществуващото административно-
териториално деление община Завет е включена в пределите на Разградска област. На 
север тя граничи с община Тутракан, на изток – с община Исперих, на запад – с община 
Кубрат и на юг – с община Разград. Територията на общината обхваща 273 591дка. 
Община Завет обхваща 7 населени места, както следва: гр. Завет, с. Брестовене, с. 
Острово,        с. Веселец, с. Прелез, с. Сушево и с. Иван Шишманово.Общинският 
център град Завет се намира приблизително в геометричния център на землището на 
общината, а останалите населени места са на разстояние в  радиус от 7 до 10 км. През 
общината минават следните транспортни артерии: път ІI-23 - Русе-Кубрат-Завет-
Исперих, който свързва общината с областта, път III-1020 - Разград-Завет-Прелез-
Тутракан, който свързва общината с най - близката жп гара Просторно. Останалите 
населени места от общината са свързани с IV-то класна пътна мрежа.  

Почвено-климатичната характеристика на общината създава възможност за 
отглеждането на  всички култури, характерни за умерения климат и най-вече за  развитието 
на зърнопроизводството и техническите култури. Традиционни селскостопански 



производства са: отглеждането и добиването на зърнени храни, тютюн, слънчоглед, 
трайни насаждения, дребното месно и млечно животновъдство и др. 

 
3.2 Население – демографска характеристика 
Населението на общината  към 31.12.2014г. по настоящ адрес е 10 854 души. 
В контекста на Разградска област община Завет  се оценява с ниска гъстота на 
населението / от 30 до 60 души на кв.км/ 
 
3.2.1 Население – демографска характеристика 
 

Население към  31.12.2014 г. 

(в регистрите на  служба ГРАО) 

 

Население на общината Постоянен адрес Настоящ адрес 
1.1. Население на общината (общо) 14815 10 854 
1.2. Момчета до 18 г.  3215 
1.3. Момичета до 18 г.  7639 
1.4. Мъже от 18 до 62 г.  3531 
1.5. Жени от 18 до 59 г.  3024 
1.6. Мъже над 62 г.  866 
1.7. Жени над 60 г.  504 

В община Завет населението е смесено със сравнително еднородна етническа 
структура съответно ; българи  1458, турци – 6 423, роми 563 и други-16 , данните са 
взети от последното преброяване през 2011г. По отношение на религията в общината 
има две вероизповедания: източноправославно и мюсюлманско. 
Понастоящем раждаемостта в община Завет е по-ниска в сравнение с други години. 

 Тази тенденция е резултат от настъпилите съществени изменения в 
репродуктивното поведение на населението, характерно не само за общината като цяло, 
но и за цялата страна. 

В община Завет се наблюдава засилващ се процес на демографско остаряване, 
изразяващ се в прогресивно относително намаляване на населението в началните и 
увеличаване в средните и високите възрасти. 

Остаряването на населението поражда някои сериозни демографски и социално-
икономически последици. Установилата се неблагоприятна възрастова структура се 
превръща в един от факторите, който задържа темповете на демографски растеж. 
  Миграционните движения също са сложни обективно протичащи процеси, които 
оказват влияние върху количествените изменения на броя на населението, върху 
формирането на трудовите ресурси, тяхното разпределение и преразпределение на 
територията на общината. Миграционните процеси са ясно изразени от селата към 
града и от общината към по-големите градове на страната и чужбина /особено за 
младите хора/. Тенденцията е тревожна и води до сериозни икономически и 
демографски диспропорции. 

Поради влияние на цяла система от социално-икономически и демографски 
фактори рязко се забавя темпа на демографски растеж. В сравнение със смъртността за 
последната година се наблюдава отрицателен естествен прираст в общината. 

Брой родени през 2014 г. -116 

Брой починали през 2014 г. - 183 



От общият брой на населението на общината 51% са жени и 49 % са мъже. 
Детската смъртност е ниска . 
Броят на децата от 1 до 18 годишни включително към 31.12.2014г е  1933бр. 

В резултат на направения демографски анализ се констатира: 

1. Намаление на раждаемостта в по-голямата част от общината. 
2. Спад на населението в подрастващата възраст 5-15 години като 

бъдещ трудов потенциал и в активната трудоспособна възраст 35-55 
години. 

3. Застаряване на населението като цяло. 
4. Еднообразният характер на производството (развитие главно на селското 

стопанство) осигурява ниска заетост на населението, наличие на безработица, 
свободни трудови ресурси и висока подвижност на трудовите кадри, измерена с 
трудови пътувания извън Общината  води до рискове от продължаваща миграция на 
населението към други по привлекателни региони или чужбина. 

  
2012 г. 2013 г.  2014 г. 

 брой %  брой %  брой % 
  
Община 

       завет    
Община 

 
 завет 

   
Община 

 
 завет 

 

        
 Град 

          
Завет 

 
-10,4 

           
Град 

  
Завет 

 
-14,98 

          
 Град 

   
Завет 

 
-16,98 

        село Брестовене -0,85         села Брестовене -2,84         села Брестовене 2,54 
        село Острово 2,01         села Острово 0         села Острово 2,35 
        село Веселец -1,29         села Веселец -2,84         села Веселец 2 
        село Прелез -6,01         села Прелез -5,95         села Прелез -2,55 
        село Сушево -2,73         села Сушево -2,74         села Сушево -9,77 
               
села 

Ив. Шишманово 0                 
села 

Ив. 
Шишманово 

0                
села  

Ив. 
Шишманово 

-14,84 

 
3.3 Икономическо развитие на Община Завет 

  Структуроопределящ отрасъл за страната е селското стопанство.Жителите на 
общината се занимават със земеделие и животновъдство предимно за собствена 
консумация и за подпомагане на семейния бюджет. По-голяма част от 
селскостопанската земя се обработва от земеделски сдружения и кооперации, 
арендатори и собственици. На територията на общината има 7 броя земеделски 
кооперации и сдружения. На територията на община Завет промишлеността е 
представена от машиностроене, химическа, хранително-вкусова промишленост и 
дървообработване, съсредоточена в няколко предприятия предимно в град Завет: 
“Раломекс” АД – производство на почвообработващи машини и инвентар, “Завет” АД 
– производство на лекарства за ветеринарната медицина, „АВИС“ АД – отглеждане на 
бройлери, цехове за дървообработване в гр. Завет и с. Брестовене, шивашки цехове в 
гр. Завет, с. Брестовене, с. Острово.  

  На територията на общината има също:  мандра –  с. Брестовене; фурни за хляб – 
гр. Завет, с. Острово , млекопунктове, търговски фирми и магазини. 

Населението на община Завет се обслужва от „Бюрото по труда”, Отдел 
„Социална закрила”, Общинска служба „Земеделие и гори”, Полицейски участък. В 
гр.Завет са открити офиси на Банка ДСК, Централна кооперативна банка . 

Като цяло общинската икономика се характеризира с ниска рентабилност. 
Недостатък в развитието на местната икономика е прекалената й концентрация в 
общинския център, където са съсредоточени  почти всички предприятия и услуги. Това 
води до сериозни диспропорции на икономическото развитие и има сериозно 



отражение върху социалните аспекти на общината. В резултат е на лице западане на 
дейностите, свързани с услугите в селата. Това дава отражение и върху икономическата 
активност, като почти цялата е концентрирана в гр. Завет. Изключение правят селата 
Брестовене и Острово, в които има разкрити малки цехове и промишлени предприятия. 
Това води до  обезлюдяване на селищата, застаряване на населението по селата, 
занимаващо се само със земеделие и животновъдство и то предимно в лични 
стопанства, влошаване състоянието на техническата и социалната инфраструктура. 
Тенденцията е тревожна и води до сериозни икономически и демографски 
диспропорции. Налагат се изводите, че следва да се насочат усилия към съживяване на 
икономическата активност в периферните територии чрез стимулиране изграждането 
на предприятия /или техни филиали/, развитие на специфични форми на 
селскостопански дейности в областта на трайните насаждения, билкопроизводство, 
развитието на туристическите услуги и др. Тези действия трябва да бъдат съпроводени 
и от социални и културни мероприятия, свързани с благоустрояване, подобряване на 
инфраструктурата и околната среда, обогатяване на културния живот, възможности за 
оползотворяване на свободното време. 

Усилията по отношение на трудовите ресурси следва да се насочат към 
адаптирането им към новите пазарни условия с повишаване на квалификацията и 
уменията им – езиково, компютърно, ориентация към професии от местно значение и 
такива с най-голяма възможност за реализация.Състоянието на пътнотранспортните 
съоръжения, граничните земи между община Завет и съседните й общини не е добро. В 
особено тежко състояние е четвъртокласната пътна мрежа в посочените райони. 
Липсват съвместни междуобщински проекти в тази насока. Това е сериозен проблем с 
първостепенно значение за регионалното развитие на “селските райони” на община 
Завет и съседните й общини. Водопроводната мрежа в границите между общите селски 
райони е амортизирана и силно остаряла. Липсват съвместни проекти между община 
Завет и граничните с нея общини в областта на водоснабдяването и канализацията. 
Това са част от усилията които общината трябва да положи за да промени своя статут в 
групата на слабо развитите региони. 

3.4.Заетост 
 
Пазарът на труда се характеризира с безработица официално регистрирани за 

2015г. – 847души – 24,2% 
 

 
Община Завет 
 

 
Данните са към 31.05.2015 г. 

Население – общ брой /(в регистрите на 

служба ГРАО) 
10 038 

По пол Мъже 4 997 жени 5041 
Брой население под трудоспособна възраст 1539 
Брой население в трудоспособна възраст 6 233 
Брой население над трудоспособна възраст 2 266 
Ниво на безработица към 31.05.2015 г. 24,2 %                                                                                                                       

 
Профили на безработните лица към 31.05.2015 г. – рискови групи безработни: / по 

данни на ДБТ/ 
14.01. Брой безработни лица без, или с по-ниско от основно 
образование 

214 

14.02. Брой безработни лица с намалена работоспособност  45 



14.03. Брой безработни младежи от 18 до 29 години  46 
14.04. Брой безработни лица на възраст над 55 години 361 
14.05. Брой безработни лица с регистрация над 1 до 2  години 231 

 
Структурните промени в местната икономика водят до закриване или преструктуриране 

на предприятията в общината. През последните години броя на безработните остава постоянна 
величина. Като общият брой  е 847 , което представлява 7 % от цялото население. Трудовата 
заетост на територията на Община Завет се осъществява в селското стопанство, 
бюджетната сфера, производствения сектор, търговията и услугите. Зависимостта на 
местната икономика от земеделието води до създаване на големи групи от сезонно наети 
на работа хора, които през зимата и ранната пролет формират голяма група безработни. 
Тази група даже не отговаря на условието за необходима продължителност на трудова 
заетост, кoято позволява регистриране в Бюрото по труда. Това води до формиране на 
сравнително голяма група хора, зависещи от социални помощи или от доходи от 
неофициалната сива икономика и изостря проблемите в общината. Този продължителен 
престой на трудовата борса демотивира безработните при търсенето и намирането на 
работа. 

Поради ниския икономически растеж, липсата на свежи инвестиции и 
технологично и продуктово обновление, безработните със специалност трудно се 
реализират и в повечето случаи ще се налага да се занимават с дейности под тяхната 
квалификация. 

Миграционните движения оказват влияние, върху формирането на трудовите 
ресурси, тяхното разпределение и преразпределение на територията на общината. 
Главните причини за миграционните процеси на територията на общината са: недостиг 
или липса на достатъчно и професионално разнообразни работни места, условията на 
живот, характерът на мрежата от учебни заведения и др. 

Бюрото по труда в общината  съвместно с общинска администрация прилагат 
различни мерки за справяне с безработицата /съгласно Закона за закрила при 
безработица и насърчаване на заетостта/.  

 
3.5 Здравеопазване 
Няма болници и здравни заведения на територията на общината,  имаме  

разкрити четири лекарски практики: 
• Д-р Надежда Аврамова - амбулатория за доболнична помощ в гр.Завет 
• Д-р Шенол Али - амбулатория за доболнична помощ в с.Острово 
• Д-р Анка Минчева - амбулатория за специализирана помощ –

дерматовенерелог в гр.Завет 
• Д-р Атче Мехмед - амбулатория за дентална помощ в гр.Завет.  
Община Завет  разполага и със здравен медиатор, който работи към Общинска 

администрация от около 10г. 
Училищното здравеопазване се осигурява от 7 медицински сестри, работещи в 

здравните кабинети в училищата и детските градини от общината. 

В структурата на заболяванията сред населението в Община Завет водещо място 
имат социално-значимите болести – сърдечно-съдови, белодробни, психични 
заболявания, диабет. Социалната значимост на сърдечно-съдовите заболявания се 
определя от тяхната масовост – хипертонична болест, мозъчно-съдова болест 
/инфаркти, инсулти/. Много са рисковите фактори, но предимно са свързани с начина 
на живот, вредни навици като тютюнопушене, стресови ситуации. По-голяма част от 
заболелите са втора и трета група хипертоници и са на възраст над 45 години. Не малка 



част от заболелите не са диспансеризирани и състоянието им не се наблюдава и 
контролира от семеен лекар. 

Вследствие на нелекуваната хипертония голям е делът на заболелите от 
мозъчно-съдова болест, която е основната причина за инвалидизирането и смъртността 
на населението. 

Нараства и броят на заболелите от психични заболявания – психози, депресии, 
шизофрении, които са свързани с отрицателното въздействие на социалната среда, 
изразяващо се в безработица и липса на средства за препитание и съществуване. 

Често проявяващи се са и болестите на дихателната система – бронхити 
пневмонии, които при нелечение придобиват хроничен и астматичен характер. Основна 
причина за нелечението им на време е липсата на средства за набавяне на медикаменти 
и хоспитализация, характерно за социално-слабите групи от населението. Увеличава се 
броят на децата с астма. 

Ограничаването на достъпа до здравни услуги, несполучливите в редица 
случаи организационно-структурни промени, недостатъчните финансови ресурси и 
принудително налаганите от населението самоограничения в потреблението на 
здравни услуги поради икономически причини съдействат за високите нива на 
заболеваемостта, на общата смъртност, влошават качеството на живот на българското 
население и възпрепятстват демографското му развитие. 

Проблем е ненавременното осигуряване на спешна здравна помощ в 
населените места и липсата на аптеки в малките населени места. В допълнение, 
достъпът до здравни услуги е проблем за голяма група от лица без здравно 
осигуряване което е 33% от общото население на общината, особено в селата, където 
голяма част от населението не е здравно осигурено. 

Общината не разполага с преки нормативни и финансови инструменти за 
решаване на тези проблеми, но търси свои решения. 

Като по-сериозни проблеми, свързани със здравеопазването на територията на 
общината, могат да се посочат: 

- недостатъчното финансово обезпечаване на функция «Здравеопазване»; 
- нуждата от ремонт на сградния фонд; 
- осъвременяване на медицинското  обслужване и оборудване, услуги отговарящи 

на нуждите на местно ниво, като физиотерапия и рехабилитация; 
- здравната култура на ромското население,  липса на знания и умения за 

поддържане на лична и обществена хигиена, предпазване от  заразни заболявания. По-
голямата част от това население имам личен лекар. 

Необходимо е целенасочено въздействие сред обществеността за подобряване 
профилактиката и здравната просвета на населението като естествен последващ период 
във вече стабилизираната практика на доболничната помощ. 

 
3.6 Образование 

Повишаването на качеството на образованието на територията на общината е 
необходимо условие за подготовка на човешкия ресурс за работа и реализация в 
условията на европейския пазар на труда. 

Община Завет  разполага с достатъчна мрежа от  учебни заведения, с оптимална за 
досегашните потребности структура за общо образование. 

Общ брой ученици (с разбивка по класове/възрастови групи): 1204 деца 
Брой училища/брой ученици: 6  училища/870 ученици 
Брой детски градини/брой обхванати деца: ..6 детски градини/334 деца 

Списък на училища и детски градини в община Завет 



1. СОУ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.  Завет    -  328 ученика 
2. ПГЗ „К.А.Тимирязев” – гр. Завет - 119 ученика 
3. ОУ-„Христо Ботев”- с.Брестовене - 191 ученика  
4. ОУ”Христо Ботев” - с.Веселец -73 ученика  
5. ОУ”Христо Ботев” – с.Острово -104 ученика  
6. ОУ”Васил Левски”-с.Сушево – 56 ученика 

Детски градини 
1. ОДЗ-„Слънчо”-Завет - 120 деца 
2. ЦДГ”Червената шапчица”- с.Брестовене - 102 деца 
3. ЦДГ”Радост”- с.Острово - 44 деца 
4. ЦДГ”Пролет”- с.Веселец - 20 деца 
5. ЦДГ”Славейче”- с.Прелез - 16 
6. ЦДГ”Осми март”- с.Сушево -15 

Детски ясли 
1.Яслена група към ОДЗ”Слънчо” - 14 деца 

 Училищата на територията на общината се обслужват от един ресурсен учител,  
който е осигурен от   РИОМОН. Деца със специални образователни потребности на 
територията на общината са 19 бр. 

  В община Завет няма необхванати деца и ученици от образователната система. 
През последната  година  отпаднали деца в задължителна училищна възраст намалява. 
Това е в резултат на оптимизиране на училищната мрежа и създаване на по - добри 
условия за образователен процес. Причините за отпадане от училище могат да бъдат 
групирани, както следва:  

•   Икономически - ниски доходи на семействата, безработни родители, 
особено от селата без развита промишленост,трудова миграция на 
родителите; 

•   Социални - родителска незаинтересованост, липса на контрол от страна на 
семейството, отрицателно въздействие от страна на средата, лоши битови 
условия, влияние на различни криминогенни фактори; 

•   Личностни - липса на мотивация за учене, негативно отношение към 
училището, трудности  в общуването с учители и съученици. 

 Образователната инфраструктура на Община Завет носи всички характеристики 
на преходния период в реформата на средното образование в България. Запазени са 
основните училища в населените места, въпреки че в някои от тях демографската 
ситуация е с негативни показатели през последните години. Според  статистиката  
информация за качеството на обучението, чиито основни характеристики са: слабо 
техническо оборудване, липса на компютри в училищата, текучество или липса на 
учители по английски, ниско ниво на информационно осигуряване което разчита само 
на училищните библиотеки, еднотипни програми за извънкласни занимания на 
учениците. 

ПОКАЗАТЕЛИ  2015 год. 

Брой училища 6 

Учители 100 

Учащи се 1204 

Завършили основно образование 66 



Завършили средно образование 33 

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.  

Детските градини са разположени в населените места със стабилен възрастов 
профил на населението. Те ще продължават да играят подкрепяща социална роля за 
осигуряване на възможност за реализация на наличния педагогически персонал и за 
работещите в общината.  

 За да отговори на съвременните тенденции в развитието на науката и практиката 
и да осигури необходимото образователно ниво и квалифицирана работна сила, 
основната цел на общинската образователна политика е: подобряване условията за 
провеждане на качествен образователен процес, ефективна възпитателна работа сред 
подрастващите и достигане на европейското равнище в ефективността на 
организацията и управлението на учебните заведения. За целта е необходимо усилията 
да се насочат към следните приоритети: 

•  Насърчаване новите методи и форми за обучение и възпитание чрез повишаване 
на  качеството на учебно - възпитателната работа; провокиране на интереси към 
изследователската и експериментална дейност у учениците; прилагане на добри 
практики на организация и управление на учебните заведения чрез  делегирани 
бюджети.  

•  Необходимо е да се създадат по- благоприятни предпоставки за осигуряване на 
задължително училищно обучение на учениците до 16 годишна възраст чрез: 
разработване на проекти за съвместни дейности с родители на децата, непосещаващи 
училище; привличане на спонсори за предоставяне на облекло, учебни пособия и храна 
за деца от социално-слаби семейства; разкриване на ПТУ паралелки. 

•  Обогатяване и модернизиране на Материално-техническата база чрез: 
въвеждане на енергоспестяващи технологии за сградите на учебните заведения; грижа за 
свободното време на младите хора в общината; обществен диалог с всички етноси и 
малцинствени групи в общината; работа с талантливи и даровити деца; борба с 
престъпността, наркоманията и сектите. 

 

 
3.7 Жилищни условия 
Населението в Община Завет живее преди всичко в собствени жилища, 
Жилищната база е както следва: в града – от смесен тип, представена от ниско 

етажни блокове и ниско етажни еднофамилни къщи с двор, в селата – предимно ниско 
етажни еднофамилни къщи с двор. 

Общински жилища на територията на общината няма, което не дава   
възможност на общинските власти да провеждат социална жилищна политика. 

През последните години не е извършван ремонт на уличната мрежа, настилката 
на повечето местни пътища е силно деформирана с множество дупки и са в лошо 
техническо състояние. 

Електроенергийната система на прилежащата територия е добре развита и 
оразмерена да поема по-голямо натоварване. Това улеснява включване на бъдещи 
консуматори, което ще стимулира 
икономическото развитие. Техническото състояние на използваните съоръжения е 
добро. 

Общината има добре изградена водоснабдителна мрежа, която осигурява вода на 
всички 7 населени места и обхваща 100% от населението на общината. 



Водоснабдяването се осигурява чрез 3 бр. помпени станции. Като цяло качеството на 
подадената на населението вода е добро. 

Организирано сметосъбиране и сметоизвозване се извършва във всички населени 
места – град Завет, с. Брестовене, с. Острово, с. Прелез, с. Веселец, с. Сушево и с. Иван 
Шишманово или около 90% от населението на общината е обхванато от организирано 
сметосъбиране. Дейността се извършва от Общината с 2 броя специализирани 
сметосъбиращи автомобили. 

 

         4. Анализ на групите в риск в Община  Завет 

         4.1. Фактори, които пораждат риск за различните групи от населението 

        І.Подходи за определяне на рисковите групи. 

       Докладът е разработен въз основа на  статистически данни от работната група на 
община Завет с цел събиране и обобщаване на  данни за групите в риск на територията 
на общината. Паралелно със събирането на статистическа информация беше използван 
и опита от работата с представители на групите за идентифициране на рискове и 
потребности. 

        ІІ. Определяне и характеристика на основните фактори, които препятстват 
социалната интеграция и формират рискови групи, нуждаещи се от социални 
услуги.  

        1. Фактор: Доходи 

       Безработицата и нарушеният достъп до заетост е основният проблем за 
осигуряване на нормален стандарт на живот. Достъпът до заетост е най-силно 
ограничен за няколко специфични групи безработни: хора с основно и по-ниско 
образование; безработни младежи на възраст 18 - 29 години; хора в пред пенсионна 
възраст; хора с увреждания в трудоспособна възраст; както и за хора от етническите 
малцинства. 
        Безработицата и ниските доходи в семействата рефлектират директно върху 
следните групи с ограничени ресурси за автономност, пряко зависими от своите 
близки: 

- Деца, в многодетни семейства; 
- Деца на самотни родители; 
- Хора с увреждания - деца и възрастни; 
- Майки с деца; 
- Деца от ромски произход. 

 Във връзка с размера на доходите на хората в пенсионна възраст могат да 
се изведат следните групи: 

- Хора с минимални и близки до минималната пенсия; 
- Самотни възрастни хора с ниски пенсии; 
- Възрастни хора с безработни деца в домакинството.  

  Бедността и ниските доходи влияят върху следните групи в риск: 

- Деца и родители от ромски произход; 
- Самотни майки; 
- Самотни възрастни хора с увреждания; 
- Семейства с ниски доходи; 



- Деца с увреждания на самотни родители/ и в семейство с безработен родител; 
- Семейства на хора с увреждания. 

         2. Фактор: Образование 

       Образованието е фактор за социална интеграция и професионално развитие. 
Хората с основно и по-ниско образование заемат значим дял и сред групата на 
безработните. 
        Образованието определя следните групи в риск: 

- Деца, нередовно посещаващи училище с фокус деца от ромски произход от 
семейства в неравностойно положение; 
- Младежи, напуснали рано училище и младежи с основно и по-ниско 
образование; 
- Възрастни с основно и по-ниско образование. 

         3. Структурата на семейството като фактор 

         От съществено значение за формиране на рисковите групи по отношение на 
доходите са структурата и броят на членовете на семейството, както и разпределението 
на разходите между тях. Структурата на семейството е допълнителен фактор и поради 
това, че повечето хора със социални проблеми разчитат на близките си, тъй като 
социалното подпомагане и услугите не решават поставените пред тях проблеми и не 
компенсират рисковете, пред които са изправени. 
        По отношение на структурата на семейството могат да се определи следната 
група: 

  - родители, които сами отглеждат децата си. 

         4. Фактор: Увреждане или тежък здравословен проблем на член от 
семейството 

        Липсата на подходящи алтернативи за заетост за хора с увреждания поставя в 
неравностойно положение семействата им по отношение на източниците на доходи и 
покриване на нуждите. Ако състоянието на партньора/родителя изисква един от 
трудоспособните членове на семейството да полага грижи в ежедневието, това води до 
допълнително задълбочаване на проблемите, свързани с доходите. 
         В тази връзка се оформя групата на:  

- Семейства, в чийто състав има човек с увреждане или с тежък здравословен 
проблем; 
- Семейства с хора с увреждания, оставащи без доходи в периодите между 
сключване на договор по програма Личен асистент и техен близък; 
- Семейства с безработен член, непълни семейства с родители в пенсионна 
възраст. 

         5. Фактор: Затруднен достъп до здравни услуги  

               - Липса на квалифициран здравен персонал в малките населени места; 

        Различни са проблемите, с които се сблъскват хората с увреждания: липса на 
здравни пътеки, които покриват разходите за лечение; ниски доходи и невъзможност за 
закупуване на лекарства и осигуряване на необходимото лечение; липса на транспорт 
до здравните заведения. В малките населени места е налице затруднен дост до здравни 
услуги както за хората с увреждания така и за старите хора.  

        В резултат от анализа на рисковите фактори са обособени няколко 
ключови рискови групи, които да бъдат обект на въздействието на Общинската 



стратегия за развитие на социалните услуги. За превенция на институционализация на 
лица в риск, често е необходима подкрепа и за семейството му. Анализът на групите в 
риск очертава и съпътстващи групи, които се нуждаят от подкрепа.  Общо за живущите 
в Общината могат да се очертаят следните  РИСКОВИ ФАКТОРИ: 

1. Безработицата /нерегистрирани безработни/; 
2. Ниските доходи; 
3. Ниското образование и липсата на такова; 
4. Структура на семейството -влошен психоклимат в семейството; 
5. Ограничен достъп до  здравни услуги  за хората с увреждания. 
6. Голям брой здравно неосигурени лица. 
7. Наличие на член на семейството с тежък здравословен проблем  

 

        4.2. Характеристика на рисковите групи в община Завет 

        В резултат от анализа на рисковите фактори се идентифицират ключови рискови 
групи, които да бъдат обхванати в Общинската стратегия. Рисковите групи са 
анализирани в контекста на планирането на социалните услуги, които се отнасят до: 
индивиди, групи, общности. 

        4.2.1. Деца с увреждания 

        В община Завет са регистрирани 71 деца към 31.12.2014 г. с различни по степен  
на увреждане 

        Проблеми на семействата: 

       - липса на достъпна среда - При недостъпна среда част от самотните майки нямат 
възможност самостоятелно да осигурят транспорт на децата и разчитат на помощта на 
роднини и приятели. 
       - липса на възможности за транспорт от селата до съответните здравни услуги и 
лечебни заведения;  
недостатъчно средства за осигуряване на необходимите здравни грижи - лекарства, 
специализирано лечение и покриване на разходите за консумативи;  
       - заплатата на личен асистент е основният източник на доходи за почти всички 
родители. Повечето от тях не получават помощи, различни от тези по Закона за 
интеграция на хората с увреждания;  
       - затруднен достъп до образование - част от децата във възраст, подлежащи на 
задължително обучение, не посещават училище;  

       Семействата на всички деца с увреждане се нуждаят от подкрепа за отглеждане на 
децата, като тази необходимост се проявява при самотно живеещите родители и 
семействата, в които единият от родителите е личен асистент. 
        Сфери на интервенция за преодоляване на проблемите: 

- Ранна интервенция, консултиране, подкрепа за обучения и осигуряване на добра 
грижа; 
- Осигуряване на форми на почасова и дневна грижа; 
- Разширяване на спектъра на услуги за рехабилитация в общността; 
- Включване на децата в системата на образованието; 
- Интеграция на децата с увреждане с връстниците им; 
- Осигуряване на достъпна среда; 
- Подкрепа на родителите на деца с увреждания за осигуряване на трудова заетост и на 
дневни грижи за децата.  



        4.2.2    Деца в риск   

       Деца  в неравностойно положение   

       По данни на ДСП - Кубрат в община Завет  са регистрирани  109деца, отглеждани 
от  семейства на подпомагане от ППЗСП.  На територията на общината имаме 30 
многодетни семейства.  Не малка е и числеността на децата отглеждани от един 
родител.      

        Деца в риск от отпадане от училище 

       В община Завет  са регистрирани общо  6 деца  отпаднали от училище за периода 
2014-2015г по данни от отдел "Образование".   Деца в училищна възраст необхванати 
от образователната система няма.    
          Деца с проблемно поведение 

       Регистрирани деца, извършили кражби в община Завет  са  17 , 10 от които са 
извършени от ученици от Възпитателно училище интернат по данни на  МКБППМН.   
Деца, извършили насилие за същия период – 1бр.  

       Свързани групи в риск: 

• Деца на самотни родители; 

• Родители на деца от ромски произход с основно и по-ниско образование 

• Деца в семейства без доходи.  

           4.2.3    Пълнолетни лица с увреждания 

          В община Завет  са регистрирани 1208 пълнолетни лица с увреждания по данни 
на РЗИ към 31.12.2014 г. Данните за лицата с увреждания  които са предоставени от 
Дирекция “Социално подпомагане”  са 419 лица и отразяват броя на подпомаганите 
лица, основно по Закона за интеграция на хората с увреждания. 
 

         Проблеми: 

- Липса на достъпна среда; 
- Липса на алтернативни форми за заетост, съобразени с хората с увреждания; 
- Ниски и недостатъчни доходи - пенсията за инвалидност; 
- Тъй като доходите са недостатъчни, основният източник на подкрепа остава 
семейството.  

- Нужда от помощ при поддържане на домакинството и др.; 
      В групата на хората с увреждания могат да се обособят няколко специфични групи, 
които имат нужда от диференцирана подкрепа: 

- Хора с повече от едно хронично заболяване, даващо степен на инвалидност; 
- Самотни възрастни хора с увреждания; 
- Хора с увреждания, които имат нужда от придружител, подкрепа във всекидневния 
живот.  

       Необходими мерки за подкрепа: 
- Предоставяне на битови услуги за хора с увреждания в невъзможност да поддържат 
самостоятелно дома и домакинството си; 
- Предоставяне на почасови и дневни форми на грижа; 
- Осигуряване на достъпна среда и на достъп до средата; 
- Осигуряване на достъп до здравни услуги и лечение; 
- Разширяване на възможностите за развлечение и социализация. 



        4.2.4 Самотни стари хора 

Самотни стари хора 

       В община Завет  самотно живеещите стари хора са 262 по данни на ДСП към 
06.2015г. По населени места, както следва:   Завет - 60 , Брестовене  38, Острово 65, 
Прелез 35, Сушево19, Веселец - 21, Ив. Шишманово 22  
        Основни проблеми: 

-Затруднен достъп до здравни услуги; 
- Затруднен достъп до лекарства. 

-Необходимост от подкрепа при водене на домакинството. От предоставяните услуги 
най-предпочитан е Домашният помощник и Социален асистент. 

- Недостатъчни средства за издръжка.  

-  Отнемане на грижата за храна чрез Домашен социален патронаж и осигурено 
медицинско наблюдение. 
- Нужда от общуване; 

        Необходими мерки за подкрепа, идентифицирани от хората в пенсионна възраст: 

- Достъпност на домашния социален патронаж; 
- Осигуряване на възможност за ползване на услуги за закупуване на лекарства, 
плащане на сметки и др.; 
- Достъп до здравни услуги и до спешна медицинска помощ; 
- Подобряване на комуникация между старите хора в малките изолирани населени 
места и център за бърза помощ и подкрепа; 
- Осигуряване на помощ при водене на домакинството; 
- Осигуряване на възможност за общуване и развлечения.  

         4.2.5. Специфични общности и групи в неравностойно положение 

 

        Лица и семейства на подпомагане 

       В настоящата група са включени социално изолирани граждани от ромски 
произход. В тези групи са налице различни фактори, подкрепящи бедността - ранно 
отпадане от училище, ниско образование и квалификация на голяма част от жителите, 
трайна безработица и липса на трудови навици за част от тях, ограничени възможности 
за заетост, лоши битови условия, липса на достъп до здравни, социални, образователни 
услуги. 
       Интервенцията за социално включване на етническите общности в 
неравностойно положение трябва да включва следните мерки:   

- Наваксване на липсата на професионална квалификация и образование; 
- Допълнителна професионална квалификация и образование за младежите, отпаднали 
от училище или с основно и по-ниско образование; 
- Подкрепа на родителя в случаите на трайна безработица чрез допълнителна 
професионална квалификация и включване в програми за заетост, при липса на други 
възможности за заетост; 
- Изграждане на родителски капацитет и увереност; 
- Включване на децата от ранна възраст в детска градина; 
- Мотивация на детето и семейството за включване и задържане в образователната 
система; 
- Осигуряване на достъп до качествено образование за децата и конкурентно-
способният на пазара на труда; 



- Директна работа в общността за подкрепа на семействата в неравностойно положение 
и за подпомагане на родителите и семейството при реинтеграция на децата, настанени в 
институции, както и превенция на изоставянето; 
- Изграждане на механизми на междусекторно партньорство между институциите за 
използване на техните ресурси в подкрепа на семействата при преодоляване на 
бедността и социалната изолация.      

5.Оценка на социалните услуги в Община Завет 

Оценка на социалните услуги в община Завет 

        Целта на анализа на социалните услуги е да се оценят възможностите на наличните 
ресурси за предотвратяване на рисковете и тяхното преодоляване.  

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. 

В момента 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. 

·    Община Завет е партньор на АСП по проект“ Нови възможности за 
грижа“ по ОП РЧР. Ползватели на тази услуга са 48  деца и лица с 
увреждания. Имаме чакащи 80 и неопределен брой желаещи да ползват  
услугата. Общината кандидатства и по проект „ Независим живот“, 
ориентиран към нуждаещите се от допълнителни грижи.                      

· Предоставя се услугата „Обществена трапезария” бенефициенти на която 
бяха 50 души. Към настоящия момент  е заменена с „Осигуряване на 
топъл обяд 2015“ по фонд за Европейско подпомагане на най- 
нуждаещите се лица 2014г.-2020г. 

От направения анализ се констатира недостиг на социални услуги в общността, 
предоставяни в среда, близка до семейната. Услугите в общността са изключително 
подходящи за малките населени места, подобряват значително качеството на живот на 
самотните възрастни хора и хората с увреждания, оказват съществено влияние върху 
намаляването на броя на настанените в специализирани институции хора с увреждания 
чрез предоставяне на услугите в семейна среда. 

Трудности при реализирането на социалните услуги в общността  

             -  На територията на общината няма действаща специализирана институция за 
социални услуги. 

     - Липса на специално звено към общинска  администрация, което да  отговаря 
социалните услуги и дейности;  



-Силно уязвима социална среда с големи групи в неравностойно положение: 
хора с увреждания, безработни семейства с деца, деца с увреждания, възрастни 
хора; 

   - Преобладаващи малцинствени етнически групи; 
-Високо ниво на безработица и липса на сериозна икономическа активност; 

-Липсата на доставчици /НПО и граждански организации/ на социални услуги на 
територията на общината; 

-Недостатъчни собствени приходи от страна на общината за съфинансиране по 
проекти и развитие на социални услуги. 

Базирайки се на разгледаните показатели установяваме съществуването на 
социални и здравни проблеми които водят до необходимостта от изграждане на 
“Център за социална рехабилитация и интеграция” , „Дневен център за лица с 
увреждания“ и „Център за обществена подкрепа” като делегирана от държавата 
дейност. 

 

6. Оценка на ресурсите за развитие на социалните услуги в 
общината 

6.1Анализ на човешките ресурси за предоставяне на услуги 
1. Персонал за управление на социалната сфера – общини и ДСП 

- Персоналът в ДСП – Завет към 2015година е 8 човека, които работят на 
пълно работно време. 

- Общинска администрация  - служители 3бр- Зам. кмет ,Мл. експерт, Здравен 
медиатор  

 -  Д” СП” – Кубрат- изнесени работни места в Завет 
 -  Екип за управление на проект „ Нови възможности за грижа“– 
4бр.  
2. Неправителствени организации: 
 - Сдружение „Севги” 

 - Сдружение „ РОМА”; 
3.Комисии, съвети: 
 - Общински съвет; 
 - Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни; 
 

Основните потребности от развитие на човешките ресурси и на 
организационния капацитет за осъществяване на стратегията, които имат отношение 
към административния и организационен капацитет са свързани с: 
  - Повишаване на капацитета на общинската администрация да управлява 
процеса на 
контрактиране и управление на предоставянето на социални услуги в общината; 
  - Повишаване на капацитета на персонала, ангажиран с 
администрирането, управлението и директното предоставяне на социалните услуги; 

Специфичните потребности от промяна и развитие, свързани с капацитета на 
човешките ресурси, които бяха идентифицирани в процеса на разработване на анализа 
са: 

 



• Повишаване на квалификацията, професионалния опит и уменията на 
управляващите социалните услуги от резидентен тип и на услугите 
предоставяни в общността по отношение на подбор на персонал, ориентиране и 
обучение на персонала, планиране на работните задачи, мотивиране на 
персонала, стимулиране на работата в екип и работата в разширени/ 
мултидисциплинарни екипи.  

• Основна потребност за развитието на управленския персонал е повишаване на    
професионалните компетенции, свързани с прилагане на иновативни практики 
за повишаване на качеството и ефективността на предоставяните услуги, както и 
с въвеждане на механизми за ефективна оценка на положения труд, съобразени 
със спецификата на различните дейности по предоставяне на социалните услуги 
и обвързване на възнагражденията на служителите с реалната работа по 
обслужване на клиентите.  

  6.2 Финансов анализ на дейностите на общината 
 

Общинският бюджет е основния финансов инструмент и документ на политиката 
на общината за разрешаване на текущи потребности и създаване на база за реализиране 
на дългосрочни цели. Чрез бюджета и управлението на извънбюджетните фондове, се 
реализират инициативи, водещи до постигане на стратегическите цели и визията на 
общината.  

Бюджетът на Община Завет се разработва всяка година съгласно утвърдената от 
Министъра на финансите единна бюджетна класификация, Закона за общинските 
бюджети, Закона за държавния бюджет и Постановлението за неговото изпълнение.  

 Общинският бюджет e съставен от приходна и разходна част. Приходната част е 
съвкупност от субсидии от Републиканския бюджет и общински приходи. Разходната 
част е групирана на функции, които включват точно определени дейности.  

 Една от най-значимите функции на местната изпълнителна власт е организацията 
на бюджетния процес. 

 Всички общини са задължени ежегодно да приемат плана и изпълнението на 
бюджета по нормативно утвърдена форма и структура. 
Все още без финансиране от държавния бюджет или европейски средства не е 
възможно да се разкриват и развиват нови качествени социални услуги 

Финансовите ресурси на Общината не са достатъчни и за дофинансиране на 
дейностите на социалните услуги на територията на община Завет  както и за 
извършване на капиталови разходи. 
 

6.3. Други  налични  ресурси в община Завет 
Дарения, налична социална инфраструктура, сграден фонд и др.  
Община Завет разполага с 5 сгради: 
 

· сграда на общинска администрация, двуетажна, ползва се от общинската 
администрация,сградата е масивна. На първия етаж е разположен фронт 
офиса, 
общинската администрация се помещава в 23 работни кабинети. За 
осъществяване на 
дейността си служителите разполагат с 35 компютъра, 6 принтера, 1 сървър. 
Компютрите са свързани в локална компютърна мрежа и работи с Единна 
информационна система в интернет/ интернет среда; 

· сграда 2 ползва се от звено МДТ и Общинско предприятие”Воден” извършва 



сметопочистването на общината, едноетажна ,масивна; 
· сграда № 3 едноетажна ползва се от отговорници и полагащи труд по 

програми за временна заетост и работещи по чл.12, ал1 от ППЗСП; 
· сграда № 4 едноетажна, масивна с банкетна зала ползва се от Домашен 

социален 
патронаж гр. Завет 

· сграда 5 едноетажна масивна ползва се от служителите към Д”СП” 

 
Неправителствения сектор в социалната сфера на територията на община Завет е 

много слабо развит което изключително много затруднява работата на Общинска 
администрация и Дирекция„Социално подпомагане“ в развитието на социалните 
услуги.Двете институции работят директно по открити случаи и предоставяне 
на социални услуги като едновременно с това е необходимо да извършват и 
административна дейност. 

Предвид наличния общински сграден фонд към момента е почти невъзможно 
разкриването на нови социални услуги в подходяща общинска материална база 
още повече че Общината не разполага с финансови средства за извършване на 
ремонтни дейности. 

Тези два фактора оказват изключително голямо влияние върху развитието и 
управлението на социалните услуги. 

Един от основните изпълнени проекти Община Завет на стойност 1 739 436, 26 
, е за повишаване на привлекателността на жизнената среда в населените места от 
Община Завет чрез реконструкция на улици и превръщане на селската среда в по 
благоприятен и достъпен начин на живот. 

Друг реализиран  проект е благоустрояване на централна градска част на 
гр.Завет, който е финансиран от Програмата за развитие на селските региони. Този 
проект е много важен за общината, тъй като от центъра на едно населено място се 
прави оценка за цялостния облик на града и общината. По него се извърши и подмяна 
на съществуващите зелени площи и  места за отдих и др. 

Имаме реализиран  проект за благоустрояване на централната    част на селата    
Брестовене и Острово. По него е осигурено  подобряване на жизнената среда в селата, 
чрез рехабилитация на обществени зелени площи. Той е за 1 493 640 лв. , чрез   тези 
проекти  се осъществи и ангажираност на част от безработното население в 
общината.Подобряване на достъпа на населението на Община Завет до спортни и 
свързани със свободното време и отдиха услуги по  договор сключен между фонд 
„Земеделие“ и Община Завет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г. направиха се 
спортни площадки в с. Брестовене и с. Острово  и гр. Завет освен спортна площадка и 
закрита спортна зала.  

Общината води целенасочена политика за привличане на младите хора в 
спортни дейности. Тя трябва да стане основа за по - широка обществена ангажираност 
срещу повишената заплаха и риск от дрога, отклонено поведение на  деца, престъпност 
и изолиране на  цели групи от обществото. 

 
7. Заключения и препоръки 
7.1 Основни изводи от ситуационния анализ и оценка на 
потребностите 
Проучването на ситуацията в община  Завет е фокусирано върху нуждите от 

социални услуги, разглеждани в общия контекст на социално-икономическите 
проблеми, съществуващите политики и мерки за социално включване на уязвимите 



общности и групи от населението на общината. Рисковите групи са формулирани след 
анализ на техните социални и икономичеки предпоставки, идентифицирани чрез анализ 
на данните от цялостното проучване. 

При анализа на рисковите групи беше констатирана липсата на достатъчно 
точни данни за броя на лицата, които попадат в съответните групи, особено в случаите 
на потенциален риск. Една от причините за това е, че системите на социалното 
подпомагане и социалните услуги не са ориентирани към превенция на риска от 
социално изключване. Затова в полезрението на съответните служби са само лицата, 
чиито проблеми са ескалирали до степен на инцидент или криза. От друга страна, 
голяма част от рисковете и групите са новопоявили се и системите за закрила все още 
не ги разпознават, което води и до невъзможност на системите за статистика да ги 
обхванат. 

Данните за броя на лицата от съответните групи  (с изключение на настанените в 
специализирани институции) са приблизителни, тъй като рискът от социално 
изключване е резултат от съчетаване на фактори от различно естество, а не резултат от 
една единствена характеристика.  

Чрез проучването на потребностите се формираха рисковите групи, за които или 
не се предоставят социални услуги или те са недостатъчни.  

Очертават се следните изводи: 

• На територията на общината има голям брой деца с увреждания, за които няма 
работещи социални услуги. Необходимо е разкриване на Център за социална 
рехабилитация и интеграция. 

• За възрастните с увреждания е идентифицирана потребност от разкриване  на 
Център за социална рехабилитация и интеграция и дневен център за възрастни с 
увреждания 

• Налице е потребност от разкриване на Център за обществена подкрепа, за да се 
обхванат всички деца и семейства, нуждаещи се от консултиране и подкрепа. 

• В по – малките населени места са развити предимно услуги в общността за 
възрастни – традиционно действащия Домашен социален патронаж и „Личен 
асистент“. Необходимо е да се увеличи броя на личните асистенти, както и да се 
разшири обхвата на Домашния социален патронаж. 

• Липсва устойчивост на социалните услуги, които не се финансират от 
републиканския и общинския бюджет. 

7.2  Изводи за наличните социални услуги 
От описаната ситуация до момента се констатира следното: 

· В общината няма развити социални услуги за всички рискови 
социални 
групи, които да предоставят подкрепа в среда близка до семейната. 

· Непълен обхват /територия и вид дейности на услугата 
„Домашен социален патронаж” на територията на Община Завет; 

·  Недостатъчен брой на дневни форми за социално обслужване на хора 
със специфични потребности и самотни възрастни, които не могат сами да 
задоволяват ежедневните си нужди; 

· Липса на Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с 
увреждания; 

· значителен брой неработоспособни и възрастни жители на 
Общината; 

· Ниски доходи на преобладаващата част от нуждаещите се от 
социални услуги; 



· Лишаване на все повече хора в малките населени места от право за 
социална услуга 

· Липса в общината на публично-частни партньорства при 
предоставяне на социални услуги от външни доставчици- НПО и др. 

· Нестабилно икономическо развитие на общината. 
· Липса на солидно финансиране на социалните разходи; 
· Липса на подготвени кадри по специалностите: социални 

дейности, социална педагогика, логопедия, рехабилитация, психология, 
специална педагогика; 

 
7.3 Препоръки 
Стратегическото очакване и желаното бъдещо състояние на Община Завет е 
свързано с : 

1.Развиване на различни по вид социални услуги в общността;   

2. Насърчаване на гражданската активност и мобилизиране на обществени 
ресурси за развитие на нови социални доставчици; 

3.Осигуряване на възможности за непрекъснато обучение, обмяна на опит и 
добри практики, с цел развитие на капацитета на екипите в звената, ангажирани с 
управлението на социалните услуги . 

4.Друго приоритетно направление на стратегията трябва да бъде развитието на 
мерки за превенция и услуги за подкрепа на семействата с деца в риск. 

            5. В стратегията да се предвидят целенасочени мерки за преодоляване на 
липсата на персонал и/или неговата недостатъчна квалификация, без което е трудно 
осъществимо развитието на необходимите социални услуги в малките населени места и 
общини. 
            6.Разкриване на нова социална услуга Център за обществена подкрепа, като 
делегирана от държавата дейност; 
 7.Необходимо е изграждането на механизми на между секторно партньорство 
между институциите за използване на техните ресурси в подкрепа на семействата при 
преодоляване на бедността и социалната изолация; 
 8. Разкриване на Дневен център за възрастни с увреждания и Център за 
социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни с увреждания; 
             9.Разширяване обхвата на услугата Домашен социален патронаж във всички 
населени места в Общината, предоставяне на храна в празничните дни, диетична 
храна и диференцирано меню според финансовите възможности на потребителите. 
Подобряване услугите в дома и непрекъснато развитие на ДСП като звено, чиито 
услуги обхващат най-голям брой потребители 
            10. Да бъде използван интегриран подход при решаването на проблемите на     
целевите рискови групи. 
             11. Максимален достъп до услуги до услуги в изолираните населени места 
чрез мобилност на услугите 
             12.Осигуряване на адекватен брой служители в отделите, ангажирани с 
разкриването и управлението на социалните услуги на територията на общината. 
              13. Осигуряване на възможности за непрекъснато обучение, обмяна на опит и    
добри практики, с цел развитие на капацитета на екипите в отделите, ангажирани   с 
управлението на социалните услуги и на доставчиците, които да повишават 
компетентността на служителите за оказване на съдействие при: изследване на 
потребностите, планиране на вида и обхвата на услуги по превенция на рисковите 
фактори и услуги за целевите групи в риск; реформиране и преструктуриране или 
закриване на съществуващи социални услуги, в съответствие с приоритетите и мерките 



на настоящата стратегия; финансово планиране и ефективно управление на ресурсите; 
познаване и прилагане на съществуващата нормативната уредба и добрите практики за 
администриране и управление на социални услуги в България 

 

 
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 

Областния Управител на Област Разград   в 7-дневен срок от приемането му. 
 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен срок  от обявяването му 
по АПК пред Административен съд – Разград. 
 
 

 ПО  ВТОРА ТОЧКА 
 ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 
 ОТНОСНО: 

         2.2. Предоставяне на еднократни парични  помощи. 

                                                                                  Докл.: М.Хасан-Председател ОбС 

 

          Общинският съвет гр.Завет  с 14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”–0 (нула), 
„Въздържали се”–1 (един)   прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 354: 
 

          В деловодството на Общинска администрация Завет  са  постъпили  30   заявления  за 
предоставяне на еднократна  парична  помощ.  Болшинството от случаите  се отнасят  за  
здравословни проблеми на заявителите  или на техни близки.  Всички молби са разгледани на  
заседание на Постоянната комисия  „Образование, култура, здравеопазване и социални 
дейности, младежки дейности и спорт” при Общинския съвет. Комисията прие следното 
СТАНОВИЩЕ: Да се отпусне еднократна парична помощ  на  30 лица, посочени  в  
настоящата  докладна записка.  
 

 Предвид изложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският  
съвет  гр. Завет  

РЕШИ: 
 

1. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева  на 
Емине  Даил,  гр. Завет, „Люлин” №  за лечение. 

2. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100 /сто/  лева  на Атанас  
Върбанов, с. Веселец, „Лудогорие”  за лечение на майка му. 

3. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева  на 
Зелиха  Руфад, Прелез, „П.Яворов” №  за  погребение. 

4. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева  на Хатче  
Уста, с. Острово, „Лудогорие” №  за лечение. 

5. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева  на 
Айше  Раим, гр. Завет, „Тракия” № за лечение. 

6. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева  на Сибел  
Шевкед, гр. Завет, „Байкал” №  за лечение. 

7. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева  на 
Парашкева  Илиева, гр. Завет, Росица” №  за лечение на детето и. 

8. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева  на Атче  
Ибрям, с. Прелез, „Йордан Йовков” №  за лечение. 

9. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева  на 
Анка  Иванова, с. Брестовене, „Дон” №…. 



10. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева  на Барие  
Тавшан, с. Острово, Чавдар № . 

11. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева  на 
Хасан  Хасан, гр. Завет, Родопи № . 

12. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева  на 
Ахмед  Ашим, Брестовене, Н.Й.Вапцаров № . 

13. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева  на 
Джеврие Зекерие, Завет, Вихрен №  за лечение. 

14. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева  на Давид 
Коев, Завет, „Люлин” №  за лечение. 

15. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева  на 
Селиме Кърмъзъ, Острово, „Рила”  №  за лечение. 

16. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева  на 
Галина  Дамянова, Завет, Тракия № . 

17. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/   лева  на 
Шеази  Мустафов, Брестовене, Бузлуджа   за лечение. 

18. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/    лева  на Хакъ 
Шеази   Брестовене, Бузлуджа  за лечение. 

19. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева  на 
Асие  Кубуз, Брестовене, Средна гора . 

20. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева  на 
Гюсюн  Рамис, Острово, П.Яворов № . 

21. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева  на 
Севгюл   Абдрахим, Острово, «Хр.Смирненски» № …. 

22. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева  на 
Васвие  Исмаил,  Завет,  «Родопи»  № . 

23. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева  на 
Мария  Иванова, Завет,  «Освобождение» № … за лечение. 

24. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева  на Емне  
Ахмед, Завет,  «Кирил и Методий» № ….  

25. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 150 / сто и петдесет/  
лева  на Ахмед Ибрям, Прелез,  «Лудогорие»  №   за  лечение. 

26. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева  на 
Гюлсерие  Джелил, Сушево, Странджа №  за лечение на детето и. 

27. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева  на 
Гюлбие  Хюсеин, Сушево, Арда №   за лечение. 

28. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  200 /двеста/  лева  на 
Ахмед  Халил, Завет, Рилски езера  №  за пожар. 

29. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева  на 
Юсмен   Шукри, Завет,  «Кирил и Методиий» № . 

30. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева  на Иван  
Иванов от гр. Завет, ул. „Кирил и Методии” № ... 

 
    Общо раздадени средства: 2 700   лева 
    Средствата да бъдат изплатени от функция “Общи държавни служби”, дейност – 122 

“Общинска администрация”, параграф 4214  /обезщетения и  помощи по решение на 
Общинския съвет/ . 

          31. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 
Областния управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

           Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 
 
 

 



ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 
ОТНОСНО: 

        2.4. Вземане на решение за дарение в  полза  на  «Мюсюлманско изповедание», 

гр.  София, ул. «Братя Миладинови» № 27. 

                                                                                  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

 
          Общинският съвет гр.Завет  с 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”–0 (нула), 
„Въздържали се”–0 (нула) от проведеното поименно гласуване  прие следното 
 

 
РЕШЕНИЕ № 355: 

 
     В община Завет постъпи заявление с Вх.№УД-02-20-126/10.02.2015 год. от 

„Мюсюлманско изповедание” със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 
„Братя Миладинови” № 27, регистрирано по ф.д.№1659/2003г., том 1, ЕФН 
2103016590 на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 121526008, представлявано от 
Мустафа Алиш Хаджи, ЕГН 6203313563, Главен мюфтия представляващ 
религиозната институция, действащ чрез пълномощник Мехмед Сали Аля, ЕГН 
7007155060 - Районен мюфтия, адрес: гр. Разград, ул. „Априлско въстание” № 13, с 
което молят да бъде направено предложение до Общинския съвет – Завет за вземане 
на решение за дарение на недвижим имот. 

 
 Имотът – предмет на интереса е общинска собственост, находящ се в с. 

Веселец, общ. Завет, ул. „Н. Й. Вапцаров” № 4, представляващ  УПИ ІІ - 60 от квартал 
60, за който има съставен АОС № 402/10.05.2001 г., вписан под № 88, том ІV, 
вх.рег.№ 1137 от 2001г., том 93, стр. 142 в Служба по вписванията гр. Кубрат.  

 
    Имотът е включен за продажба в Програмата за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2015 г., приета с Решение № 293 по Протокол № 42 
от 12.02.2015 г. на Общински съвет – гр. Завет.  

 
   Във връзка с гореизложеното предлагам:  в Раздел ІІІ „Описание на имотите, 

които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, 
за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване 
на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия, дарения” от   
Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г., 
да отпадне от точка Б „Имоти, които община Завет има намерение да продаде”, имот 
описан в Б6 - Имот в с.Веселец, кв.60, УПИ ІІ-60 и да се добави в точка Д, Д2 
„Дарения по чл. 35, ал. 5 от Закона за общинската собственост”. 

     На Общинския съвет са предоставени следните документи: 
1. Заверено копие на АЧОС № 505/02.02.2015 г. – 1 бр. 
2. Заверено копие на Скица с изх. № 141/08.06.2015 г. - 1 бр. 
3. Заверено копие на Удостоверение за данъчна оценка с изх. №    

   6701001060/15.06.2015 г. – 1 бр. 
4. Копие от Заявление Вх. № 94Б-381-1 от 19.06.2015 г. – 1 бр. 

 
 



  І. Предвид гореизложеното и  на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 
8, ал. 9 от ЗОС, чл. 6, ал. 2 от Наредба № 2 на ОбС - Завет за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - гр.  

 
РЕШИ: 

 
    355.1. Да се направи актуализация в Програмата за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2015 г., както следва:  
      1.1. В Раздел ІІІ „Описание на имотите, които общината има намерение да 
предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска 
в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или 
за предоставяне на концесия, дарения” от Програмата за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост за 2015 г., да отпадне от точка Б „Имоти, които 
община Завет има намерение да продаде”, имот описан в Б6 - Имот в с.Веселец, 
кв.60, УПИ ІІ-60. 

     1.2. Да се добави в точка Д, Д2 „Дарения по чл.35, ал.5 от Закона за 
общинската собственост”. 

     355.2.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 
Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

       Решението подлежи на оспорване в 14 - дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 
             ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 34, ал. 4, чл. 35, 
ал. 5 от ЗОС и чл. 51, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 на ОбС - Завет за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - гр. Завет  
 
                        РЕШИ: 

 
 355.3. Общинския съвет - гр. Завет  прехвърля правото на собственост чрез 
дарение в полза на „Мюсюлманско изповедание” със седалище и адрес на 
управление: гр. София, ул. „Братя Миладинови” № 27, регистрирано по 
ф.д.№1659/2003г., том 1, ЕФН 2103016590 на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 
121526008, представлявано от Мустафа Алиш Хаджи, ЕГН 6203313563, Главен мюфтия 
представляващ религиозната институция, действащ чрез пълномощник Мехмед Сали 
Аля, ЕГН 7007155060-Районен мюфтия, Адрес: гр. Разград, ул. „Априлско въстание” № 
13 на следния недвижим имот: Дворно място, с площ 1 470 кв.м., находящ се в 
строителните граници на с.Веселец, общ.Завет, обл.Разград, с административен 
адрес: улица „Н. Й. Вапцаров” № 4, съставляващ по одобрения със Заповед № 
65/03.05.1988 г., подробен  устройствен план, имот № ІІ–60 в квартал 60, ведно с 
построената в същия имот полумасивна сграда със ЗП 27 км.м., при съседи: изток – 
парц. /урег. позем. имот/ ІІІ-57, запад - парц. /урег. позем. имот/ І-61, север – улица, юг - 
парц. /урег. позем. имот/ VІІ-59, актуван с АОС № 402 от 10.05.2001 г.  

 Данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение изх. № 6701000102 от 
23.01.20125 г. е 5 045,20 лв. 

            355.4. Упълномощава Кмета на Община Завет да сключи договор за дарение с  
„Мюсюлманско изповедание” със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 
„Братя Миладинови” № 27, регистрирано по ф.д.№1659/2003г., том 1, ЕФН 2103016590 
на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 121526008, представлявано от Мустафа Алиш 



Хаджи, ЕГН 6203313563, Главен мюфтия представляващ религиозната институция, 
действащ чрез пълномощник Мехмед Сали Аля, ЕГН 7007155060-Районен мюфтия, 
Адрес: гр. Разград, ул. „Априлско въстание” № 13, като договора за дарение е под 
условие, както следва:  

1. Дарения недвижим имот подробно описан в т.1 от решението да се ползва за 
нуждите на настоятелството като молитвен дом (месчит).   

2. В срок до 12 месеца от датата на вписване на договора за дарение в Агенцията 
по вписванията - Службата по вписванията гр. Кубрат - „Мюсюлманско изповедание” 
гр. София да обезпечи необходимите финансови средства и отпочне извършване на 
основен ремонт на построената в същия имот полумасивна сграда. 
 355.5. При не спазване на условията описани в т.2.2., Община Завет ще пристъпи 
към прекратяване на договора за дарение, поради не изпълнение на условията. 
            355.6. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 
Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

        Решението подлежи на оспорване в 14 - дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 
 

ПО  ВТОРА ТОЧКА 
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 
ОТНОСНО: 

        2.5. Утвърждаване съществуването на маломерни и слети паралелки в учебните 

заведения на територията на община Завет и осигуряване на допълнителни средства за 

учебната 2015/2016 година за обезпечаване на учебния процес извън определените по ЕРС  в 

ОУ “Васил Левски “ с.Сушево , ОУ “Хр.Ботев “ с.Веселец, ОУ “Хр.Ботев “ с.Острово, ОУ 

“Хр.Ботев “ с.Брестовене и ПГЗ”Кл. А. Тимирязев” гр.Завет. 

                                                                                        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

        Общинският съвет гр.Завет  с 14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”–0 (нула), 
„Въздържали се”–1 (един) от  проведеното  поименно  гласуване   прие следното 
 
 

РЕШЕНИЕ № 356: 
 

Постъпили са искания от директорите на училищата от община Завет, както следва: 
            1.ОУ “Васил Левски “- с.Сушево - вх. №    КО-03-05-355/10.09.15 г.;        
            2.ОУ “Хр.Ботев “ - с.Веселец- вх. № КО-03-05-346/07.09.15 г.; 
            3.ОУ “Хр.Ботев “ с.Острово- вх. № КО-03-05-324/17.08.15 г.;   
            4. ОУ “Хр.Ботев “ с.Брестовене, вх. № КО-03-05-348/07.09.2015 г.;               
            5.ПГЗ”Климент Аркадиевич Тимирязев” – гр.Завет - вх.№ КО-03-05-360/14.09.15 г.; 
            6. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Завет- вх.№ КО-03-05-359/14.09.15 г.; 
с които се иска  утвърждаване  съществуването на маломерни и слети паралелки, както  и 
осигуряване на допълнителни средства за учебната 2015/2016 година.  
             В изпълнение на  чл.11,ал.1 т.2 и 3,ал 2 и ал. 3 от Наредба № 7 /29.12.2000г. за 
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците, и на децата в паралелките   и в 
групите на училищата, ДГ, и обслужващите звена / изм. ДВ. бр.17 от 28 февруари 2012г./, както 
и осигуряването на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън 
определените по ЕРС и разрешаването на формиране на слети и самостоятелни паралелки с 
изключения от минималния брой на учениците в паралелки в горепосочените училища става с 
решение на Общинския съвет. 



             Предвид  гореизложеното и на основание чл.21, ал.1,т.6 и т.23, във връзка с 
чл.17,ал.1,т.3 от ЗМСМА и  чл.11, ал.1, т.2 и 3, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7 /29.12.2000г. 
за определяне броя на паралелките,  групите и броя на учениците, и на децата в 
паралелките, и в групите на училищата, ДГ и обслужващите звена,  Общинският съвет  
гр. Завет  

РЕШИ: 
 
 

1.Утвърждава съществуването на  маломерни и слети паралелки от 1 до 8 клас за 
учебната 2015/2016 година в ОУ “Васил Левски “-с.Сушево, както следва: 
                 1.  I - клас- III клас-слята паралелка от 12 ученика 
                 2. II - клас- IV клас-слята паралелка от 8 ученика        
                 3. V- клас- VІІI клас-слята паралелка от 11 ученика 
                 4. VI клас- VІІ клас-слята паралелка от 19 ученика                     
 

2. Осигурява допълнителни средства за учебната 2015/2016 за обезпечаване на учебния 
процес, извън определените, за 23 ученика по Единен разходен стандарт за един ученик за ОУ 
“Васил Левски “-с.Сушево. 
 

3. Утвърждава съществуването на  маломерни и слети паралелки от 1 до 8 клас за 
учебната 2015/2016  година в  ОУ”Хр.Ботев “ с.Веселец , както следва: 
                1.    I - клас- II клас-слята паралелка от 17 ученика 
                2.   III - клас- IV клас-слята паралелка от 17 ученика        
                3.   V- клас- VІІ клас-слята паралелка от 12 ученика 
                4.   VI- клас- маломерна паралелка от 11 ученика 
                5.   VIII- клас- - маломерна паралелка от 11 ученика 
 

 4. Осигурява допълнителни средства за учебната 2015/2016 за обезпечаване на учебния 
процес, извън определените, за 14 ученика по Единен разходен стандарт за един ученик за  
ОУ”Хр.Ботев “ с.Веселец. 
 

5. Утвърждава съществуването на  маломерни и слети паралелки от 1 до 8 клас за 
учебната 2015/2016 година в  ОУ”Христо Ботев” – с.Острово, както следва: 
                 1.   I-клас- 10 ученика- маломерна паралелка 
                 2.   II- клас- 12 ученика- маломерна паралелка 
                 3.   III- клас- 11 ученика- маломерна паралелка 
                 4.   IV- клас- 15 ученика- маломерна паралелка 
                 5.   V-клас-12 ученика- маломерна паралелка         
                 6.   VI-клас-14 ученика- маломерна паралелка           
                 7.   VII клас- VІІI клас-слята паралелка от 17 ученика                     
              

6. Осигурява допълнителни средства за учебната 2015/2016 за обезпечаване на учебния 
процес, извън определените, за 26 ученика по Единен разходен стандарт за един ученик за 
ОУ”Хр.Ботев “  с.Острово.  
 

7. Утвърждава съществуването на  маломерни и слети паралелки от 9 до 12 клас за 
учебната 2015/2016 година в  ПГЗ”Климент Аркадиевич Тимирязев” – гр.Завет, както следва: 
           

                  1. Ха -клас   15 ученика- маломерна паралелка   
                  2. Хб –клас  15 ученика- маломерна паралелка                  

                    3 .ХІa –клас 15 ученика- маломерна паралелка   
                    4. ХІб –клас 16 ученика- маломерна паралелка   
 



8. Осигурява допълнителни средства за учебната 2015/2016 за обезпечаване на учебния 
процес, извън определените, за  11 ученика по Единен разходен стандарт за един ученик за 
ПГЗ”Климент Аркадиевич Тимирязев” – гр.Завет 
 

9.Утвърждава съществуването на  маломерни и слети паралелки от 1 до 8 клас за 
учебната 2015/2016 година в ОУ “Хр.Ботев” “- с.Брестовене, както следва: 
         
                 1. VIIа- клас- 15 ученика- маломерна паралелка       
 

10. Осигурява допълнителни средства за учебната 2015/2016 за обезпечаване на учебния 
процес, извън определените, за 3 ученика по Единен разходен стандарт за един ученик за ОУ 
“Хр.Ботев” “- с.Брестовене 
 

11.Утвърждава съществуването на  маломерни и слети паралелки от 1 до 12 клас за 
учебната 2015/2016 година в СОУ “Св.Св.Кирил и Методий” - гр.Завет, както следва: 
         
                 1. VIб- клас- 17 ученика- маломерна паралелка       
                 2. VIIб- клас- 16 ученика- маломерна паралелка       
 

12. Осигурява допълнителни средства за учебната 2015/2016 за обезпечаване на учебния 
процес, извън определените, за 3 ученика по Единен разходен стандарт за един ученик за СОУ 
“Св.Св.Кирил и Методий” - гр.Завет 
 

13. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр. Завет  и Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

     Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 
му пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК.                      

 
 

 
ПО  ВТОРА ТОЧКА 
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 
ОТНОСНО: 

        2.6. Определяне на средна месечна посещаемост в Целодневните детски градини на 

територията на община Завет за учебната 2015-2016 година. 

                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

        Общинският съвет гр.Завет  с 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”–0 (нула), 
„Въздържали се”–0 (нула)   прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 357: 
 
          Съгласно разпоредбите на  чл. 2, ал.  6  от Наредба № 7 /29.12.2000г. за определяне броя 
на паралелките и групите и броя на учениците, и на децата в паралелките   и в групите на 
училищата, ДГ, и обслужващите звена / изм. ДВ. бр.17 от 28 февруари 2012г./на МОН,                             
Общинският съвет е органът, който определя месечната посещаемост в детските заведения на 
територията на общината. 
 
          Предвид гореизложеното и на основание  чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от 
ЗМСМА и на основание чл. чл. 2, ал.6  от Наредба № 7 /29.12.2000г. за определяне броя на 
паралелките и групите и броя на учениците, и на децата в паралелките   и в групите на 
училищата, ДГ, и обслужващите звена / изм. ДВ. бр.17 от 28 февруари 2012г./на МОН, 
Общинският съвет - гр. Завет    



РЕШИ: 
 
1. Определя средна месечна посещаемост в детските заведения на територията на 

община Завет  за учебната 2015-2016 година,  както следва: 
 

1.1. За целодневни детски градини с до две групи – 12 деца за учебната 2015/2016г. 
1.2. За целодневни детски градини с повече от две групи–14 деца за учебната 2015/ 
2016г. 

              
2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр. Завет  и 

Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 

му пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 
 

                                                               
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 
ОТНОСНО: 

         2.7. Кандидатстване на Община Завет с проектно предложение по процедура 

BG05М9OР001-1.002„Активни“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”2014-2020 година и сключване на споразумение. 

                                                                                        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

        Общинският съвет гр.Завет  с 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”–0 (нула), 
„Въздържали се”–0 (нула)  прие следното 
 
 

РЕШЕНИЕ № 358: 
 

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ 
орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., е обявило 
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OР001-1.002 
„Активни“. 

Специфичната цел на процедурата е: Увеличаване броя на икономически 
неактивните младежи извън образование и обучение на възраст до 29 години 
включително, които са получили предложение за обучение, работа, стаж или обучение 
по време на работа, или са насочени към продължаване на образованието. 

Основна цел на операцията е активиране и интеграция в заетост на младежи  до 
29-годишна възраст, както и идентифициране и мотивиране за активно поведение на 
пазара на труда на неактивни младежи от целевата група, с последващи дейности за 
включване в продължителна  заетост, обучение или връщане в образование. 

Съгласно чл. 59 от ЗМСМА: Общините могат да си сътрудничат помежду си, с 
областите, с юридически или физически лица и да създават сдружения, чрез които да 
постигат цели от взаимен интерес и на които да възлагат изпълнението на дейности, 
произтичащи от техните правомощия. 

Общинското сътрудничество има за цел да подобри качеството на 
административното обслужване, предоставянето на обществени услуги на населението 
и да допринесе за развитието на съответните области чрез ефективно използване на 
съществуващите ресурси. 

В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 59 и 
сл.от ЗМСМА , Общинският съвет - гр. Завет    

 



РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие Община Завет да кандидатства пред Управляващия орган на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., с 
проект “Активирани и мотивирани младежи от Община Завет“, за 
финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG05М9OР001-1.002„Активни“, в качеството й на Кандидат по 
процедурата. 

2. Дава съгласие за сключване на Споразумение с партньор СНЦ 
„Агробизнесцентър-Кубрат“, ЕИК 116518440 по проект “Активирани и 
мотивирани младежи от Община Завет“, по процедура BG05М9OР001-1.002 
„Активни“. 

3. Възлага на Кмета на Община Завет да извърши всички необходими 
административни действия по изпълнение на настоящето решение при 
спазване на действащата нормативна уредба. 

4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет  и 
Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

 
Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 

му пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 
 

 
 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 
ОТНОСНО: 

        2.8. Определяне представител на Община Завет за участие в Областна  

комиссия за изработване на областна  здравна карта.  

                                                                                      Докл.: М.Хасан-председател ОбС 

 
        Общинският съвет гр. Завет  с 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”–0 (нула), 
„Въздържали се”–0 (нула)    прие следното 
 
 

РЕШЕНИЕ № 359: 
 

 В деловодството на  Община Завет е получено писмо с Изх. № 04-03-2 от 
16.09.2015  година  на  Областния управител на област Разград – г-жа Галина 
Георгиева- Маринова,  в което  ни  запознава  с  писмото на Заместник-министъра на 
здравеопазването – д-р Ваньо Шарков  относно изработването на Национална здравна  
карта. 
           Като е етап от изготвянето на  Националната  здравна  карта  е изготвянето на 
областните здравни  карти.  За целта е необходимо да се  назначи  комиссия от  
представители   на всички общини в областа, която да  изработи  областна здравна 
карта на област Разград. 
 Предвид кратките срокове  е необходимо Общинският съвет гр. Завет  
своевременно да определи  представител на Община Завет за член на   комисията за 
изработване на областната  здравна  карта. 
 
            Предвид  гореизложеното и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната  администрация , Общинският съвет  гр. Завет  



 
РЕШИ: 

 
 1. Определя г-жа Зюлфие Алиосманова Исмаил – заместник-кмет на Община Завет за 
представител на Община  Завет  в комисията за  изготвяне на областна здравна  карта  на област  
Разград. 

             2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет  и    
Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 
 

Настоящето  решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след 
обявяването му пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 
 
 
 

 
МЕХМЕД  ХАСАН 
Председател  на  Общинския  съвет  гр. Завет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


