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Годишният доклад е изготвен  на основание чл.23, т.4 от Закона за регионално 

развитие (ЗРР), чл.91, ал.4 от Правилника за приложение на ЗРР и приетите приоритети 

и  изпълнените мерки, заложени  в Общински план за развитие 2007 – 2013г. 

 

 

Общинският  план  за  развитие  2007-2013  г.  е  основен  документ,  определящ 

стратегическите приоритети и специфични цели за развитие на община Завет. 

На  основание  чл.  91,  ал.  4  от Правилника  за  приложение  на  ЗРР,  ежегодно  се 

изготвя  и  внася  за  обсъждане  и  одобряване  от  Общински  съвет  Завет  Годишен 

доклад  за  наблюдението  на  изпълнението на Общинския  план  за  развитие  през 

2012 година. 

Общинският план  за развитие е отворен и  гъвкав – по отношение на мерките и 

проектите.    

В  изпълнение  на  определените  Стратегически  и  специфични  цели  по 

приоритетите,  Кмета  на  общината  разработва  проекти  и  програми  за  привличане  

на външно финансиране, реализира проекти с целево и бюджетно финансиране и др.  

Планът отчита целите на Структурните фондове и Кохезионния фонд като основни 

инструменти за финансиране на дейностите в областта на регионалната политика, а 

така също целите и приоритетите на ключови документи на Общността като 

Стратегията от Лисабон и Стратегията от Гьотеборг.  

Планът за развитие на Община Завет предстои да бъде актуализиран  и ще бъде 

допълван във времето в зависимост от динамично променящите се условия при 

отчитане на местните потенциали и ресурсни ограничения.  

 

Общи  условия  за  изпълнение  на  плана  за  развитие  и  в  частност промените в 

социално-икономическите условия на общината.  

  

            Отчетният  период  се  характеризира  със  сериозни  трудности  за  реализация 

на предвидените  дейности,  породени  от  икономическата  криза,  която  се  отрази 

както  в национален,  така  и  в  регионален  аспект.  Реална  оценка  за  социално 

икономическия напредък в Община Завет ще направим на база данни, публикувани в 

сайта на НСИ за общите тенденции в социално-икономическия живот на страната, 

които са характерни и за отделните области и общини.   

Основно  икономиката  на  Община  Завет е  съсредоточена  в  град  Завет. Град Завет 

като общински център изпълнява ролята на център на зона на локална икономическа  

гравитация. Преобладаващата част от икономически активното население  е  заета  в  

селско  стопанство. В селата на общината почти няма производство и основно  хората  

там  се  занимават  с  отглеждане  на  селскостопанска  продукция  с  цел 

самозадоволяване, а не реализация на пазара.  

Земеделието е отрасъл с изключителна важност, особено за селските райони на  

България,  в  какъвто  район  се  намира  община  Завет.  Част  от  активното население  

в общината е  заето  в  селското и  горско  стопанство. Селското  стопанство  е 

традиционен  отрасъл  за  общината,  специализирано  в производство на  зърнено-

житни култури,  овцевъдство  и  говедовъдство.   

 

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 за 2012 година, е следното: 



По Приоритет 1 - Подобряване на техническата, социалната и екологична 

инфраструктура на общината  

Специфична цел.1.1. Развитие на пътна инфраструктура 

Предприети са действия по реализиране на дейности, гарантиращи изпълнението на 

този приоритет, свързани с рехабилитация, ремонт на пътната инфраструктура и 

ремонт на уличната мрежа. 

 

Ежегодно със средства от целевата субсидия и със собствени средства частично се 

рехабилитират участъци от уличните настилки. Тези средства са крайно недостатъчни, 

предвид лошото състояние на пътната инфраструктура. 

 

РЕМОНТИРАНИ УЛИЦИ И  ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА С КАПИТАЛОВИ 

СРЕДСТВА през 2012 година:  

• Реконструкция на улици в населени места на Община Завет както следва: 

гр.Завет-ул.”Христо Ботев”, ул.”Лудогорие”, ул.”Плиска”, ул.”Иван Вазов”, 

ул.”Васил   Левски”, ул.”Г.Милев”; 

      с.Острово-ул.”Лудогорие”, ул.”3-ти март”; 

      с.Брестовене-ул.”Дон”, ул.”Христо Ботев”, ул.”Арда” 

      с.Веселец- ул.”Христо Ботев”, ул.”Лудогорие”; 

      с.Прелез-ул.”Рила”; 

      с.Сушево-ул.”Руен”; 

      с.Иван Шишманово-ул.”Беласица” 

• Рехабилитация на общинска пътна мрежа на ІV-токласен път 21436 

с.Брестовене-с.Острово, община Завет 

 

Специфична цел.1.2. Подобряване на водоснабдителна и канализационна мрежа и 

екологична инфраструктура    

Мярка 1.2.4. Управление на твърдите битови отпадъци 

 

Предприети действия по реализиране на дейности по предотвратяване, намаляване и 

ограничаване вредното въздействие на общинското депо върху човешкото здраве и  

околната среда и повишаване привлекателността на община Завет чрез подобряване на 

състоянието на околната среда 

През 2012 год. приключи етап „Техническа рекултивация” на проект „Закриване и 

рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци –Община Завет” землище 

гр.Завет ЕКАТТЕ 30065, местност „Старите лозя”, имот № 056006. 

 

Специфична цел.1.4. Изграждане и реконструкция на социална инфраструктура  

Социалната инфраструктура е важен фактор за развитие на икономически дейности 

.Приоритетите на общинското ръководство в тази насока са подобряване състоянието 

на обществените сгради и терени. 

 

Мярка 1.4.1.Благоустрояване и ремонт на обществени терени и сгради 

 

Анализите  на  текущото  състояние  показаха,  че  община  Завет  се  нуждае  от 

ускоряване  на  социално-икономическото  си  развитие  и  стимули  за  преодоляване  

на демографските  проблеми,  генериране  на  растеж  и  устойчиво  развитие  на 

промишлеността, селското и горско стопанство, търговията, услугите и туризма.  

Настоящата  икономическа  ситуация  в  страната  беше  изключително неблагоприятна 

и  за  бюджета  на  общината.  Това  наложи  през  годината  да  се предприемат 



антикризисни мерки и ефективен предварителен и последващ контрол на разходите за 

осигуряване на приоритетно финансиране на определени дейности.  

Независимо  от  влиянието  на  икономическата  криза  в Община Завет  започна 

реализацията на одобрени и финансирани проекти по различни програми, финансирани 

от  европейските  финансови  инструменти,  Републиканския  бюджет  и  бюджета  на 

общината. Това  е израз на последователната политика на общинското ръководство  за 

изпълнение на целите от  „Общинския план за развитие 2007 -2013”   през 2012 година 

за  постигане  на    визията  за  развитие  –  Превръщане  на  община  Завет  в 

конкурентноспособна  община  в  Разградска област  с  високо  качество  на живот.  

Изпълнението  на  мерките  и  дейностите  за  изграждане  на  техническата 

инфраструктура на територията на общината продължава и през  тази година.   

  

По-важни  обекти, които  са в процес на изграждане или  са изградени през 2012 година 

със средства от различни програми, са:   

 

№ Наименование на 

проекта 

Програма Бюджет от 

програмата 

Съфина

н 

сиране 

Период на 

изпълнени

е на 

проекта 

Сключен 

договор с 

фирма 

изпълните

л 

Позиция 

в 

проекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 „Закриване и 

рекултивация на 

общинско депо за 

неопасни отпадъци – 

Община Завет” 

ПМС № 209 

от 20 август 

2009 г. за 

осигуряване 

на 

финансиране 

за 

изграждането 

на 

регионални 

системи за 

управление 

на битовите 

отпадъци 

458 219,00 

лв 

- 39 месеца 

и 25 дни 

№220 от 

12.12.2011

г. с фирма  

„Експрес 

Гаранцио

н ” ООД 

гр.Варна  

,382 

601,23лв. 

водеща 

2 Основен ремонт на 

физкултурен салон -

с.Острово, община 

Завет 

 

ПРСР 

МЯРКА 321 

333 344,00лв

. 

- от 05.2010 

г. 

до12.2012 

г. 

 

№71 от 

23.02.2011

г. с фирма 

„Строител

” ООД 

гр.Русе 

водеща 

3 „Благоустрояване на 

централна градска 

част, гр.Завет, област 

Разград” 

 

ПРСР 

МЯРКА 322 

938 294.00 

лв. 

 

- от 10.2009 

г. до 

04.2012 г. 

№ 120 

от 

21.07.2011

г. 

„Експрес 

гаранцион

” ООД 

гр.Варна 

 

водеща 

4 Благоустрояване на 

централна част – 

кв.20 и част от кв.13 

по плана на 

с.Брестовене, община 

Завет, област Разград 

ПРСР 

МЯРКА 322 

1 493 640.00 

лв 

-     № 85 / 

14.03.2011

г. 

„ЕКСПРЕ

С 

ГАРАНЦ

водеща 



и благоустрояване на 

част от кв.39 по 

плана на с.Острово, 

община Завет, област 

Разград 

ИОН” 

ООД 

гр.Варна    

 

 

 

По Приоритет 2 – Повишаване конкурентоспособността на общинската 

икономика 

           

Специфична цел3. 2:Интегриране към областната система на пазара на труда. 

Предприети са действия по отношение намаляване на безработицата.  

 

• През 2012 година продължава реализирането на дейностите по Проект 

„Разкриване на обществена трапезария в община Завет” стартирал през месец 

декември 2009 г. , финансиран от Фонд „Социално подпомагане”. Проектът е одобрен и 

реализиран. По проекта се предоставя топла храна(обяд) на 50 лица от най-нуждаещите 

се социални групи – самотно живеещи лица и семейства с минимални пенсии. 

Дейността по приготвяне на храната се осъществява в кухненската база на Домашен 

социален патронаж в град Завет. Чрез трапезарията Община Завет се стреми да намали 

броя на желаещите да постъпят в специализирани институции на територията на 

страната, поради невъзможността да организират своя бит и да посрещнат своите 

жизнени потребности през най-тежките месеци от годината. 

Сключен Договор №31 от 03.01.2012г. за период от месец януари 2012г. до месец 

април.2012г.  

Сключен Договор № РД 04-169/25.09.2012г. за период 1 месец. 

Сключен Анекс №1 към Договор № РД 04-169/25.09.2012г. за 2 месеца. 

 

 

Трудова заетост.С цел намаляване на безработицата през отчетната година Община 

Завет кандидатства по няколко програми: 

Ръководството на общинската администрация полага големи грижи за съхраняването и  

развитието на човешкия потенциал в общината. Доказателство за това е големият брой  

обучени кадри от администрацията.  

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

голямата  безработица  са  назначени  на  работа  180 безработни  лица  в  дейности, 

финансирани по различни програми, както следва:   

 

 

Национални програми: 

• По Национална Програма „От социални помощи към осигуряване на 

заетост„ е сключен Договор № 705 0274-12-11001/23.12.2011г.  с Агенциата по 

заетостта чрез дирекция „ Бюро по труда„ в гр.Кубрат. 

По програмата са назначени общо 32 от които 1 работник на длъжност „Хигиенист” за 

период от 6 месеца; 3 работника на длъжност „работник поддръжка” за период от 7 

месеца; 8 работника на длъжност „работник поддръжка” за период от 4 месеца и 20 

работника на длъжност „Общ работник в аварийна група”. 

 

• По Национална програма „Помощ за пенсиониране”, сключен Договор № 705 

0193 11 11006 с с Агенциата по заетостта чрез дирекция «Бюро по труда» в гр.Кубрат. 



Назначен 1 работник на длъжност „Работник поддръжка„ за период от 10 месеца и 2 

дни  в общинска администрация. 

 

• По Национална програма „Нова възможност за заетост”, сключен Договор № 

705 0218-12-11018 /14.05.212г. 

Назначени 2 работника на длъжност „Работник поддръжка” за период от 6 месеца в 

общинска администрация. 

 

• По Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”, 

сключен Договор № 705 0207 11 11009. 

Назначен  1 работник на длъжност „Хигиенист-чистач” за период от 01.10.2011г. до 30-

09.2013г. в пенсионерски клуб-1 гр.Завет. 

 

• По Национална програма „Старт на кариерата”, сключен Договор № 705 0215 

11 21001 за период от 9 месеца, назначен 1 служител на длъжност „Младши 

счетоводител” в общинска администрация до 16.07.2012 г.  

 

• По Национална програма „Старт на кариерата”, сключен Договор № 705 0393-

12-21001/04.10.2012г.за период от 9 месеца, назначен 1 служител на длъжност 

„Младши експерт” в общинска администрация до 21.07.2013 г.  

 

Оперативни програми: 

• По Проект „Нов избор – развитие и реализация”, BG051PO001-1.1.03 

„РАЗВИТИЕ”, финансиран от  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

се изпълняват дейностите:  

�по Договор № ESF – 1103-07-05-D0017 Назначени  20 работника на длъжност „Общ 

работник поддържане на сгради”  и 40 работника на длъжност „Озеленители”за период 

12 месеца. 

�по Договор № ESF – 1103-07-05-D0019 Назначени  26 работника на длъжност „Общ 

работник поддръжка на пътища” за период 12 месеца. 

�по Договор № ESF – 1103-07-05-D0020 Назначени  26  работника на длъжност „Общ 

работник поддържане на сгради” и 26 работника на длъжност „Общ работник 

поддръжка на пътища” за период 12 месеца. 

 

Дейности, подпомагани от Агенция за социално подпомагане чрез създаване на заетост 

за групи в неравностойно положение на пазара на труда 

• по ОП „Развитие на човешките ресурси” 

проект  „Подкрепа  за  достоен  живот”  по  схема  за  предоставяне  на  безвъзмездна 

финансова помощ BG051PO001-5.2.09- „Алтернативи”.  

Проектът осигурява предоставяне  на  социална  услуга  „Личен  асистент”  заетост на 

лица с увреждания .  

Изпълнение на дейностите по проекта са реализирани както следва: 

Назначени 25 лични асистенти и 25 потребители на услугата за период от 10.01.2011г. 

до 07.03.2012г. във всички населени места на общината. 

Удължен е срока на проекта е до 08.03.2013г. 

 

• по ОП „Подкрепа за заетост” 

Договор № ESF-1111-07-05-0004/29.10.2012 г. за период 1 година са назначени  15 

работника на длъжност „Работник поддържане на спортни съоръжения”. 

 



. 

Специфична цел.1.4. Изграждане и реконструкция на социална инфраструктура  

Мярка 1.4.3.Оптимизиране на общинската образователна мрежа и подобряване на 

материалното осигуряване за образованието 

За подобряване на сградният фонд и материално техническата база на училищата и 

детските заведения през 2012 година се извърши: 

 

• Сертифициране по Енергийна ефективност на сгради общинска 

собственост 

• Обследване за енергийна ефективност за общински детски градини и 

училища 

 

Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 

На база на гореизложеното, можем да направим извода, че голяма част от мерките 

за постигане на специфичните цели и приоритетите от Общинския план за развитие 

2007-2013 г. за 2012 година се прилагат:  

 1. През 2012 година са реализирани значителен брой дейности за подобряване 

условията и качеството на живот на населението на общината и естетизацията на 

селищната среда.  

2. Ангажиментите на Община Завет са свързани с поддържането на общинската 

транспортна инфраструктура, уличната мрежа, водоснабдителна и канализационна 

инфраструктура, подобряване управлението на отпадъците, повишаване на енергийната 

ефективност и намаляване на публичните разходи за енергия. Осигуряване на 

финансови ресурси за развитието на техническата инфраструктура е сериозно 

предизвикателство пред администрацията, предвид на нейната значимост за 

интегрираното социално-икономическо развитие на общината и привличането на нови 

инвеститори в града и общината. Привлечен е значителен външен за общината 

финансов ресурс за подобряване на транспортната инфраструктура. 

3. Местният трудов пазар се характеризира със сравнително ниски нива на 

безработица, но с наличие на неравнопоставени групи на пазара на труда; наличие на 

нерегламентирана сезонна заетост и ограничено търсене на труд, неадекватно 

образователно-квалификационно ниво на свободните човешки ресурси спрямо 

потребностите на работодателите.  

4. Усилията за подобряване качеството на публичните услуги следва да са 

насочени към изграждането на администрация с много добър капацитет, намаляване на 

бюрокрацията и повишаване на прозрачността в управлението и предоставянето на 

услуги. Развитието на административния капацитет в Община Завет е свързано с 

целенасочено обучение и специализация на служителите, повишаване на езиковите и 

компютърните им умения, както и обогатяване на практическия опит чрез участие в 

експертни мрежи за сътрудничество на национално и регионално ниво.  

      

 Резултатите по изпълнението на Общинския план през 2012г. са постигнати с 

финансови ресурси от Общинския бюджет, Националния бюджет и Оперативните 

програми.  

Предоставената информация очертава в основни линии постигнатите резултати по 

изпълнение на Общинския план за развитие през изминалата една година. 

Приоритетите и дейностите са в изпълнение на цялостната стратегия за развитие на 

Община Завет и се степенуват според трайността и полезността на последиците от тях 

за настоящето и бъдещето на общината.   



Необходимо е актуализиране на плана с цел същият да се приведе в изпълнимост, 

като разписаните в него дейности се съпоставят, съобразят и „привържат” към 

конкретните финансиращи мерки по съответните Оперативни програми, като на преден 

план се изведат дейностите в сферата на пряката компетентност на Общината. За 

повишаване на ефективността от прилагането на плана е необходимо и разработването 

на годишни програми за реализацията му.   

Също с цел подобряване на резултатите от наблюдението е необходимо 

провеждане на срещи с представители на търговски дружества, организации, културни 

и учебни заведения на територията на Община Завет с цел взаимен обмен на 

информация относно изпълнението на мерките. 

С цел подобряване на резултатите от наблюдението е необходимо да се разработи 

система за наблюдение на изпълнението на плана, която трябва да включва измерими 

показатели (индикатори), източниците, начините и периодичността за събиране, 

обработка и анализиране на информацията във връзка с тези показатели.   

Въпреки кризата община Завет запази високия си кредитен рейтинг. Общината 

остава сигурно място за бизнес и инвестиции. 

През 2012 г. продължава последователната дългосрочно ориентирана и ресурсно 

осигурена общинска политика, адекватна и отговаряща на обективните социално – 

икономически и обществени условия за постигане на визията на общината:  

Община Завет – привлекателна за живот, бизнес и отдих, с развити 

конкурентно способни лека промишленост и селско стопанство, осигуряваща 

сигурност, чиста околна среда и висок жизнен стандарт на своите граждани; 

привличаща младите хора и  инвеститори. 
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