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 Общинският план за развитие на Община Завет е основен 

документ, определящ стратегическите приоритети и специфични цели за 

развитие на общината. Индикативната финансова таблица, като 

неразделна част от плановия документ, определя индикативния 

финансов ресурс за неговата реализация. 

Общинският план за развитие на Община Завет цели да очертае 

основните тенденции в развитието на Общината за периода 2007-2013 г. 

на основата на обстоен анализ на състоянието й, на потенциала й за 

развитие, при отчитане на специфичните особености на района и 

визията на неговото население за бъдещо развитие, както и в 

съответствие с нормативните изисквания на Република България и с 

основните политики за регионално развитие на ЕС.  

По-конкретно планът отговаря на изискванията на Закона за 

регионално развитие (приет от Народното събрание на Република 

България през м. февруари 2004 г., публикуван в ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 

г.), в съответствие е с предвижданията за Областната стратегия и схема 

за развитие и устройство на Разградска  област и Националната 

стратегия за регионално развитие. Той определя целите и приоритетите 

за развитието на община Завет като елемент на развитието на страната 

и в частност на Югозападния район за планиране. Неразделна част от 

Плана за развитие е Индикативната финансова таблица за реализация. 

Основополагащи при разработване на Плана за развитие на 

Общината са целите и принципите на политиката за социално и 

икономическо сближаване на ЕС, която е насочена към намаляване на 

регионалните различия. Съгласно чл. 158 от Договора за ЕС, Общността 

ще насърчава цялостното хармонично развитие на регионите чрез 

създаване и провеждане на действия, водещи до засилване на 

социалното и икономическото им сближаване. В частност, Общността 

си е поставила за цел да намали различията между равнищата на 

развитие на различните региони и изостаналостта на най-

необлагодетелстваните райони, включително и на селските райони.  

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. Общинският план за развитие е 

отворена система. Веднъж приет, той остава относително  «устойчив» в 

стратегическата си насоченост и цели, но отворен и гъвкав по отношение 

на мерките и проектите.  

В изпълнение на определените Стратегически и специфични цели 

по приоритетите Община Завет разработва проекти и програми за 

привличане на външно финансиране, реализира проекти с целево и 

бюджетно финансиране и др.  
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Успешните проекти се разпределят по приоритетите на 

Общинския план за развитие, както следва : 

 

По Приоритет 1 – Подобряване на техническата, социална и екологична 

инфраструктура на общината 

Специфична цел.1.2. Подобряване на водоснабдителна и 

канализационна мрежа и екологична инфраструктура    

Мярка 1.2.1.Проектиране и подготовка на техническа документация за 

водоснабдителни съоръжения и канализация 

Мярка 1.2.2.Изграждане и реконструкция на водопроводната и 

канализационна мрежа  

Предприети са действия по реализиране на дейности, 

гарантиращи изпълнението на този приоритет, свързани с 

реконструкцията на водопроводната мрежа, одобряване качеството на 

живот на населението в гр.Завет и с.Брестовене и покриване 

изискванията на Европейското екологично законодателство в областта на 

изграждане на канализационни мрежи и ГПСОВ. 

 

Разработено прединвестиционно проучване за инвестиционен проект: 

„Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на 

съществуващата водопроводна мрежа на гр. Завет” 

По покана за представяне на проектно предложение по процедура 

BG161PO005/11/1.12/02/25 на Оперативна програма „Околна среда 

2007-2013 г.”. 

 

Разработено прединвестиционно проучване за инвестиционен проект: 

„Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на 

съществуващата водопроводна мрежа на с.Брестовене” 

По покана за представяне на проектно предложение по процедура 

BG161PO005/11/1.12/02/25 на Оперативна програма „Околна среда 

2007-2013 г.”. 

 

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 

 

• Проект в изпълнение: „Технически проект за рекултивация на 

съществуващо общинско депо, община Завет” финансиран по реда на 

ПМС № 209 от 20 август 2009 г. за осигуряване на финансиране за 

изграждането на регионални системи за управление на битовите 

отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на 

битовите отпадъци и за закриването на общински депа за битови 

отпадъци. - 458 219,00 лв.  

Проведен е Открит конкурс по НВМОП с предмет: „Закриване и 

рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци – Община Завет”. 
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Предвижда се извършване на техническа и биологическа рекултивация 

на сметището в Община Завет. Съобразно възприетата технология 

сметището трябва да се рекултивира и стане мера. Депото на Община 

Завет е собственост на Общината и отстои на около 0.16 кm от юг-

югоизток от града. Разположено е в землището на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, 

местност „Старите лозя” и обхваща имот № 056006 при граници: полски 

път (имоти с №№ 000368 и 000323); нива (имот № 056007) и пасище, мера 

(имот № 056005). Общата площ на сметището, замърсена с отпадъци е 

15 661 м2 и заема части от съседни имоти, съобразно възприетата 

технология сметището трябва да се рекултивира и стане мера. 

Избран изпълнител -  фирма „Експрес Гаранцион ” ООД гр.Варна 

на обществена поръчка със  сключен Договор № 220 от 12.12.2011год. на 

стойност 381 849 лв. без ДДС. 

 

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 

• Проект в изпълнение „Благоустрояване на централна градска част, 

гр.Завет, област Разград”. Проекта е финансиран от ДФЗ – РА по мярка 

322 – „Обновяване и развитие на населените места”  от Програмата за 

развитие на селските райони за периода  2007-2013г.” – 938 294.00 лв. 

Статуса на изпълнение на проекта  е както следва: 

Сключен Договор № 12 от 25.02.2010 г за консултантска услуга –

управление и отчитане на проекта с фирма „Кадастър и проектиране” 

ООД гр.Шумен. 

Сключен Договор № 112 от 30.05.2011 г. за консултантска услуга-

упражняване на строителен надзор на проекта с фирма „Строителен 

контрол -Р” ООД Гр.Разград. 

Сключен Договор № 120 от 21.07.2011г за  изпълнение на строително 

монтажни работи по проекта с фирма „Експрес гаранцион” ООД 

гр.Варна 

 

• Проект в изпълнение„Благоустрояване на централна част – кв.20 и 

част от кв.13 по плана на с.Брестовене, община Завет, област Разград и 

благоустрояване на част от кв.39 по плана на с.Острово, община Завет, 

област Разград” Проекта е финансиран от ДФЗ – РА по мярка 322 – 

„Обновяване и развитие на населените места”  от Програмата за 

развитие на селските райони за периода  2007-2013г.” – 1 493 640.00 лв. 

Сключен Договор №13 /10.03.2010г. за Консултанска услуга - Управление 

и отчитане на проекта с фирма „Кадастър и проектиране” ООД 

гр.Шумен. 

Сключен Договор Рег. № 85 / 14.03.2011 год за  изпълнение на СМР на 

централна част – кв.20 и част от кв.13 по плана на с.Брестовене, община 
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Завет, област Разград и на част от кв.39 по плана на с.Острово, община 

Завет, област Разград  с фирма „ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН” ООД гр.Варна.      

Сключен Договор №15/08.04.2010г.за  Упражняване на строителен надзор 

при изпълнение на дейностите по проект с фирма „Строителен контрол-

Р”  ООД гр.Разград. 

 

Мярка 1.4.2. Подобряване на образователна, здравна и културна 

инфраструктура 

Предприети са действия по поддържане и обновяване обектите на 

образованието и културата 

• Проект в изпълнение „Основен ремонт на физкултурен салон-

с.Острово, община Завет”  Проекта е финансиран от ДФЗ – РА по мярка 

321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” 

от Програмата за развитие на селските райони за периода  2007-2013г. - 

333 344.00 лв. 

Сключен Договор №71 от 23.02.2011г. за изпълнение на строително 

монтажни работи по проекта с фирма „Строител” ООД гр.Русе 

бул.”Липник” №5. 

Сключен Договор №103 от 29.04.2011 г. за Упражняване на строителен 

надзор по време на изпълнение на дейностите по проекта с фирма 

„Строителен контрол –Р” ООД гр.Разград. 

Сключен Договор №105 от 10.05.2011 г.за Консултанска услуга-

Управление и отчитане  на проекта с фирма ЕТ „Диян Златев-

98”гр.Шумен 

ул.”Август Попов” №16. 

• Проект в изпълнение „Провеждане на енергоефективни мерки и 

извършване на строително-монтажни работи за сградите на ОУ 

"Христо Ботев"  и ЦДГ "Радост" в с.Острово,община Завет  „  Проекта е 

финансиран по ОПРР 2007-2013г.  Приоритетна ос 4: „Местно развитие и 

сътрудничество” Oперация 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции” 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   

BG161РО001/4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и 

рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво 

местно развитие” – 

 877 419,36 лв. 

Избран е изпълнител на обществената поръчка, сключен Договор № 

BG161PO001/4.1-01/2007/061–S–01 от 08.02.2011 г. с фирма  „Девня 

Трейд”ООД Варна  

Сключен Договор № BG161PO001/4.1-01/2007/06 –U–17/28.02.2011 г. за 

Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на с 

фирма “АГРОВОДИНВЕСТ” ЕАД гр.София 1618 . 

Сключен Договор № BG161PO001/4.1-01/2007/06 –U–19/12.08.2011 г. с 

фирма „ЕНЕРГОЕФЕКТ 10" ООД гр.Разград за Техническо освидетелстване 

и издаване на разрешение за експлоатация от лицензирано лице 

съгласно ЗТИП 2002 гл.5 (ДВ бр.93/2002 г.) за две котелни инсталации, 

монтирани в сградите на ОУ „Христо Ботев” и ЦДГ „Радост” в село 

Острово. 
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По Приоритет 2 – Повишаване конкурентоспособността на общинската 

икономика 

 

Мобилизиране на местната общност за целите на развитието на 

общината 

Ролята на създадената Местната Инициативна Група ще бъде да 

интегрира усилията на цялата общност за развитието на територията, 

обединявайки приноса на бизнеса (селскостопански и 

неселскостопански),заедно с усилията на гражданския сектор и на 

местната власт. Това би дало чувство за собственост върху 

разработената стратегия и проектни области и оттук – устойчивост на 

развитието. 

 

• Проект в изпълнение„Придобиване на умения и постигане на 

обществена активност за потенциална местна инициативна група на 

територията на Община Завет” 

СНЦ «МИГ-ЗАВЕТ» кандидатства за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ на местни инициативни групи /МИГ/, одобрени по 

програмата за развитие на селските райони по реда на Наредба №23 от 

18 декември 2009г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ  по мярка «Прилагане на стратегиите за местно 

развитие» и по мярка «Управление на местни инициативни групи, 

придобиване на умения и постигане на обществена активност на 

съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи 

стратегии за местно развитие» от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2007-2013г. 

Подадено Заявление № 41-04-15 от 07.11.2011г. в Министерство на 

земеделието и храните. 

                   

Специфична цел3. 2:Интегриране към областната система на пазара 

на труда. 

Предприети са действия по отношение намаляване на безработицата.  

• 2011 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 03.01.2011г. за период от 03.01.2011г. до 

30.04.2011г. на стойност – 7 790.00 лв. И за период от 01.10.2011г. до 

30.11.2011г. за стойност  - 4 300.00 лв.. 
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Сключено е Допълнително споразумание №1 към Договор №31 от 

03.01.2011г. за период –месец декември 2011 година. 

 

 

Трудова заетост.С цел намаляване на безработицата през отчетната 

година Община Завет кандидатства по няколко програми: 

1. По Национална Програма «От социални помощи към осигуряване 

на заетост» е сключен Договор № 705 0028 10 11001 с Агенциата по 

заетостта чрез дирекция «Бюро по труда» в гр.Кубрат. 

По програмата са назначени общо 12 работника за период от 4 

месеца: от които 8 работника на длъжност”Озеленители” по населените 

места на общината, както следва: 

гр.Завет-2 , с.Брестовене-1, с.Острово-1, с.Веселец-1, с.Прелез-1, 

с.Сушево-1 и с-Иван Шишманово-1. 

3 работника назначени на длъжност „Поддръжка на пенсионерски клуб” 

за период от 7 месеца, за гр.Завет-2 и с.Острово-1. 

1 работник назначен на длъжност „Хигиенист, чистач” за период от 6 

месеца в общинската администрация. 

2. 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. 

3. По Национална програма „Нова възможност за заетост”, сключен 

Договор № 705 0198 11 11018. 

Назначен 1 работник на длъжност „Хигиенист-чистач” за период от 6 

месеца в общинска администрация. 

4. 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. 

5. 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. 

6. По чл.41 от ЗНЗ сключен Договор № 705 02 04 11 51410 назначен 1 

служител за период от 9 месеца  на длъжност „Младши счетоводител” в 

направление „Образование” към Община Завет. 

 

Европрограми   

• 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-D0014   и Договор №  ESF – 1103 - 07 – 05 - D0008   . 

Назначени  10 работника на длъжност „Техник, екология”от 26.04.2011г.за 

период 12 месеца. 

Назначени 18 работника на длъжност „Работник, поддръжка на пътища” 

от 12.04.2011 г., за период 12 месеца. 

Назначените на длъжност „Общ работник, поддържане на сгради” 18 
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работника са освободени  съгласно сключените трудови договори на  

13.12.2011г. 

 

• Проект в изпълнение Община Завет е партньор на Социалното 

министерство във връзка с реализирането на услугата „Личен асистент” 

по ОП „Развитие на човешките ресурси”по проект „Подкрепа за достоен 

живот” по Междуинституционално рамково  споразумение между 

Агенцията за социално подпомагане, чрез Дирекция „Анализ, 

административно и информационно обслужване и Община Завет. в 

реализирането на схемата за безвъзмездна финансова помощ  

BG051PO001-5.2.09-Алтернативи, както и да гарантират предоставянето на 

социалната услуга „Личен асистент” - 107 548,85 лв. 

Изпълнение на дейностите по проекта са реализирани както следва: 

І етап назначени 18 лични асистенти и 18 потребители на услугата за 

период от 10.01.2011г. до 07.03.2012г. във всички населени места на 

общината. 

ІІ етап назначении 6 лични есистенти и 6 потребители на услугата за 

период от 10.03.2011г. до 07.03.2011г. във всички населени места на 

общината. 

 

• В процес на изпълнение е проект: „По-добро обслужване чрез 

електронно управление в Северозападен, Северен централен и 

Североизточен район за планиране” съфинансиран от Европейския 

социален фонд чрез Оперативна Програма „Административен 

капацитет” за подобряване и усъвършенстване на системата  за услуги 

на гражданите и бизнеса в общинска администрация –гр.Завет. 

 

 

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 2011 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 развитите 2007-2013 г. за 2011 година се прилагат:  
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1. През 2011 година са реализирани значителен брой дейности за 

подобряване условията и качеството на живот на населението на 

общината и естетизацията на селищната среда.  

2. С реализацията на проект по ОП “Регионално развитие 2007-

2013г.” е обновена и преоборудвана образователната инфраструктура 

на община Завет. Благодарение на това децата на община  Завет учат в 

модерни и уютни класни стаи и детски заведения. За да поддържа 

високото темпо на развитие, общинската администрация инвестира и в 

административния си капацитет.  

 3. 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. 

4. 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.  

5. Усилията за подобряване качеството на публичните услуги следва 

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 2011г. 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 



 10 

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. ще 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. 

 

 

 

 

 


