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ГОДИШЕН ДОКЛАД 
ЗА 2017 Г. ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 2014-2020 Г. 
(Приет с Решение №311 по Протокол №27/22.02.2018 г. на ОбС-Завет) 

 

ВЪВЕДЕНИЕ: 
В изпълнение на чл.23, т.4 от Закона за регионално развитие (ЗРР) и чл.91 ал. 2 и ал. 3 от 

Правилника за приложение на ЗРР, Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от 
Общинския съвет годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за 
развитие.  

Общинският план за развитие на община Завет за периода 2014–2020 г. (ОПР) е водещ 
средносрочен стратегически и програмен документ, който очертава целите и приоритетите за 
устойчиво и интегрирано местно развитие, като отчита специфичните характеристики, 
възможности, ресурси и потенциал на общината.  

Планът е разработен съгласно изискванията на Закона за регионално развитие (ЗРР), 
Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване на 
Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Областни 
стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020). 

 Планът е изготвен на база актуалното социално-икономическо състояние и потенциал 
на общината и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в 
Европейския съюз (ЕС) и националните цели и приоритети за регионално развитие.  
Документът е съобразен с постановките на: Областната стратегия за развитие на област Разград 
2014-2020 г.; Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. и тези, заложени в 
Националната програма за развитие „България 2020”. В по-широк контекст, общинският план 
отчита приоритетите и целите на Стратегията „Европа 2020” и се съобразява с еволюцията на 
кохезионната политика на ЕС и трите нови приоритета за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. В процеса на разработване са отчетени и хоризонталните приоритети на 
регионалната политика – устойчиво развитие, равни възможности и социално включване. 

Съдържание на доклада (съгласно чл. 91, ал. 8 от ППЗРР): 
I. Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие (ОПР) и в частност 

промените в социално-икономическите условия в общината. 
II. Междинна оценка на общинския план за развитие на община Завет 2014-2020, съгласно 

изискванията на Закона за регионалното развитие. 
III. Постигнат напредък по изпълнението на приоритетите и целите от ОПР 2014-2020 г. 
ІV. Заключения и препоръки за подобряване на резултатите от наблюдението. 
 
I. Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие (ОПР) и в частност 

промените в социално-икономическите условия в общината. 
В началото на новия програмен период най-съществени са негативните промени в 

икономическата среда от миналия програмен период (2007-2013). Те са свързани с 
неблагоприятното влияние на икономическата криза върху икономическата среда -влошаване 
на икономическите параметри, което в крайна сметка дава отражение върху комплексното 
социално-икономическо и инфраструктурно развитие, оказва задържащо влияние върху 
възможностите за използване на потенциалите на територията. Това дава отражение и върху 
редица социални процеси - намаляване на заетостта, нарастване на безработицата, намаляване 
на доходите на населението, продължаване на външната миграция (емиграция) на част от 
населението. 

От елементите на ресурсната среда, през анализирания период неблагоприятни са 
тенденциите в развитието на човешкия ресурс. Продължаващото негативно развитие на 
демографския фактор е с последици не само в развитието на социалната, а и на икономическата 
сфера. Финансовият ресурс, осигуряван за реализация на ОПР, бележи тенденция на 
стабилизация и в определени случаи на увеличаване размерите на осигуряваните средства. 
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Колебанията в размера на свежите инвестиции (нарастване или намаляване на същите), дават 
отражение основно в инфраструктурното развитие, в обновяване на селищната среда и др. 
Анализите и оценките на привлечените в общината средства по спечелени проекти, заложени в 
ОПР показват положителна тенденция на нарастване на тези средства през 2017г. 

Налице са положителни промени в институционалната среда, свързани с подобряване на 
административния капацитет. Община Завет показва успехи при подобряване структурата и 
капацитета на местното самоуправление, създаването на партньорства за местно икономическо 
развитие.  

Изминалата 2017г. бе динамична година в икономически и политически план. В тези 
условия местната власт последователно и систематично изпълняваше редица дейности от 
местно значение, които законът е предоставил в нейната компетентност, в сферата на 
общинското имущество, предприятия, финанси, данъци и такси, общинска администрация, 
устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея, 
образованието, здравеопазването, културата, благоустрояването и комуналните дейности, 
социалните услуги, опазването на околната среда, поддържането и опазването на културни, 
исторически и архитектурни паметници, развитието на спорта, отдиха и туризма. 

  
ІІ.Междинна оценка на общинския план за развитие на община Завет 2014-2020, съгласно 

изискванията на Закона за регионалното развитие. 
Изискването съгласно чл.33, ал.1 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) налага към 

средата на периода на действие на Общинския план за развитие да се изготви междинна оценка. 

Оценката представлява неразделна част от цикъла на стратегическото планиране. Тя има за цел 

не само да констатира нивото на постигане на заложените в плана цели, приоритети и мерки, но 

и да послужи като коректив на цялостния процес на управление на развитието на територията. 

През 2017 год., съгласно Договор АО-01-12-16/10.07.2017г. между община Завет и НИС 
при Русенския университет „Ангел Кънчев“ е изготвен Доклад за изпълнението на задача 
Междинна оценка на общинския план за развитие на община Завет 2014-2020, съгласно изискванията на 
Закона за регионалното развитие. 

Целта на междинната оценка е да се осигури независима експертна и актуална 
информация за постигнатите в Община Завет резултати от прилагането и изпълнението на 
плана, към момента на нейното извършване. Предмет на МО е  анализът и оценката на 
изпълнението на целите, приоритетите и мерките, заложени в плана за развитие на Община 
Завет. 
           Потребността от извършването на МО се обуславя от следните обстоятелства: 

 изисквания в стратегическите и програмни документи за регионално 
развитие, съобразно ЗРР и Правилника за неговото приложение, както и методическите 
указания на МРРБ от края на 2011 г.; 

 потребността от създаване на ефективни взаимодействия между местните общности 
за усвояването на структурните и земеделските фондове на ЕС чрез                    реализация на 
значими проекти за социално-икономическо развитие на общината; 

 формиране на съгласувана оценка за обхвата и съдържанието на  местно развитие за 
периода от МО до края на програмния период 2014 – 2020 година. 

 
IIІ. Постигнат напредък по изпълнението на приоритетите и целите от ОПР 2014-

2020 г. 
По-конкретно, в изпълнение на Общински план за развитие на Община Завет 2014-2020 

г. по приоритети и специфични цели, заложени в него през 2017 година в отделните 
направления бе постигнато следното: 

ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО И ОКОЛНА  СРЕДА 
През отчетния период бяха подготвени, депозирани и управлявани  следните проекти, 

свързани с подобряване на благоустройството и инфраструктурата на територията на 
общината, условно разделени на следните направления: 

1. Обекти, реализирани по програми: 
През отчетния период администрацията реализира следните програми и проекти: 
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► Националнта програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 

/НПЕЕМЖС/ - 
През 2017 г. стартираха строително монтажните работи по санирането на сградата в 

гр.Завет.  
На 06.10.2017 г. приключиха дейностите със съставяне на Констативен акт (Образец 15) 

за установяване годността за приемане на строежа. 
Сградата е въведена в  експлоатация с Удостоверение № 10/16.11.2017г. съгласно 

чл.117, ал.3 от ЗУТ. 
На 13.12.2017г. е подписан протокол по чл.12 от Договора за целево финансиране № ЕЕ 

886 от 28.05.2015г. между Кмета на община Завет и Областния управител на област Разград. 
 
►Ежегодно със средства от целевата субсидия и със собствени средства частично се 

рехабилитират участъци от уличните настилки. 
„Извършване на СМР за ремонт на общинска улична мрежа в населени места от 

територията на община Завет“. 
Ремонтни дейности на приблизително 7600 м. улична мрежа в населените места на 

Община Завет, както следва: - Ремонт на улици в гр.Завет с приблизителна дължина 1 400 м.; - 
Ремонт на улици в с. Острово с приблизителна дължина 1 800 м.; - Ремонт на улици в с. 
Брестовене с приблизителна дължина 1 500 м.;Ремонт на улици в с. Веселец с приблизителна 
дължина 1 500 м. и Ремонт на улици в с. Прелез с приблизителна дължина 1 400 м. – 400 000,00 
лв. 
Ремонтните работи включват изпълнение на СМР по най-компрометираните участъци на 
пътищата и улиците с интензивно движение в населените места на община Завет.  
 
2. Готови проекти: 
  Проект: „Повишаване качеството на живот и създаване на оптимална жизнена 
среда, чрез  реконструкция и рехабилитация на улици в населени места, на територията 
на община Завет“ по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, 
Под-мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г., Обща стойност на проекта: 1 386 274,41 лв. 
Проектът включва: Реконструкция и рехабилитация на 8 улици в населените места на Община 
Завет: 
ПОДОБЕКТ 1.Улица „Кирил и Методий“ в гр.Завет; 
ПОДОБЕКТ 2.Улица “Христо Ботев“ в с.Брестовене; 
ПОДОБЕКТ 3.Улица “Родопи“ в с.Сушево; 
ПОДОБЕКТ 4.Улици “Христо Ботев“ и  “Стара планина“  в с.Веселец; 
ПОДОБЕКТ 5.Улица “Лудогорие“ в с.Прелез; 
ПОДОБЕКТ 6.Улици “3-ти март“ и  “Христо Смирненски“ в с.Острово. 
 Проект: „Запазване на духовния и културен живот на населението, чрез 

обновяване на народно читалище „Саморазвитие 1902” в гр. Завет“ по Мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“, Под-мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Обща стойност на 

проекта: 389 912,38 лв. 

Проектът включва: Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на НЧ 
„Саморазвитие-1902“, гр.Завет. 
 
3. Входирани проекти: 

 Проект: „Кметство Брестовене – Реконструкция на покривната конструкция, 
тавански и междуетажен дървен гредоред“ по реда на Глава ІІІ, раздел ІІІ, чл.18- неотложно 
– възстановителни работи от Правилника за организацията и дейността на 
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане /МКВП/ към МС.  
 
 
4. Проекти в процес на изпълнение: 

Одобрени средства с ПМС №153 от 28.07.2017 год. за проект:„Рехабилитация на 
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зелени площи в околоблоково пространство с изграждане на площадки за детска игра и спорт и 
отводнителна и дренажна система – кв. 98, кв. 133 и кв. 134, по плана на гр. Завет „ Етап – 1 на 
стойност 517 600 лв. 

 Одобрени средства с ПМС №260 от 24.11.2017 год. за проект:„Рехабилитация на 
зелени площи в околоблоково пространство с изграждане на площадки за детска игра и спорт и 
отводнителна и дренажна система – кв. 98, кв. 133 и кв. 134, по плана на гр. Завет „ Етап – 2 на 
стойност 517 600 лв. 
 
5. Приключили проекти: 

Проект: "Изграждане на градски пазар" в гр. Завет. 
Проекта се изпълни в УПИ VII, кв.84 по регулационния план на град Завет, община Завет, 
област Разград. В парцела се изградиха: навес с пазарни маси, с размери 21,25 м./ 13,25м. и 
сграда за магазини, с размери 21,25 м. /6,25м. два големи и един малък със следните 
характеристики: Магазин със ЗП 38,3м2, с прилежащи към него има два склада и санитарен 
възел; Магазин със ЗП 18,75м2, с прилежащи към него има склад и санитарен възел; Магазин 
със ЗП 38,3м2, като с прилежащи към него има два склада и санитарен възел.  
Финансиран по ПМС №192 от 29.07.2016г., на стойност 400 000лв. 
Обекта е въведен в експлоатация на 24.08.2017г. 
Регистриран в Областна дирекция безопасност на храните на 04.12.2017 г. 

Проект: „Извършване на СМР за ремонт на общинска улична мрежа в населени 
места от територията на община Завет“ 
Включващ: ремонтни дейности на приблизително 8 000 м. улична мрежа в населените места на 
Община Завет, както следва: - Ремонт на улици в гр.Завет с приблизителна дължина 2 800 м.; - 
Ремонт на улици в с. Острово с приблизителна дължина 2 400 м.; - Ремонт на улици в с. 
Брестовене с приблизителна дължина 2 800 м. 

Стойност на проекта: 400 000лв. 
 

►ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ И АДМИНИСТРАТИВНА ЕФЕКТИВНОСТ 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

Проблемите на здравеопазването са сред най-тежките за България. Както финансовата 
рамка, така и кадровата политика са извън правомощията на общинската администрация. 
Доколкото финансирането на лечебна дейност е изключително в прерогативите на здравната 

каса, то Общината трябва да се грижи за издръжката на своята собственост, което да допринесе 
за по-ефективно управление на търговското дружество. 
 
ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА 

 Стремежът на Община Завет е нейните граждани да живеят в чиста и комфортна 
жизнена среда, в унисон с природата и с мисъл за идните поколения. Основната ни цел е 
превръщането на Завет в по-чист и приветлив град, при запазване размера на такса смет, 
въпреки постоянно нарастващите разходи. От голямо значение за подобряване на средата за 
живот и бизнес в града и селата от общината е насочване на вниманието за развитие на 
екологията и подобряване състоянието на околната среда на територията на общината.  

През 2017 г. и следващите ще се залага на интегрирания подход при решаване на 
проблема с амортизираните водопроводни мрежи. На дневен ред е и липсата на канализация в 
по-малките населени места и необходимостта от изграждане на пречиствателни станции във 
всички кметства, съпътствано от подобряване на уличните инфраструктура и цялостно 
подобряване на физическата среда, а оттам - качеството на атмосферния въздух.  

 Изпълнение на дейностите по проект „Проектиране и изграждане на 
компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци 
за общините от РСУО Разград“.  

На 30.11.2017 г. между Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда” и  
общините: Община Разград – водеща община и общини партньори – Исперих, Кубрат, Завет, 
Лозница, Самуил и Цар Калоян включени в Регионално сдружение за управление на 
отпадъците Разград е сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № BG16M1OP002-2.002-0006-C01 по Оперативна програма „Околна среда 
2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния 
фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно възлагане „Комбинирана процедура за 
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проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително 
третиране на битови отпадъци“. 
Общата стойност на договора е 13 563 028,56 лв.Срока за изпълнение на договора е 27 месеца. 
Основната цел на проекта е да се намали количеството депонирани отпадъци в общините от 
РСУО Разград чрез изграждане на инфраструктура за разделно събиране и оползотворяване на 
зелените битови отпадъци и предварително третиране на смесените битови отпадъци. 

 Общинската администрация продължава да отделя специални грижи за парковете, 
градинките и зелените площи, любимо място за отдих, разходки и развлечения. Община Завет е 
с малко горски площи, което налага продължаващо залесяване в свлачищни и ерозивни райони, 

както и около водните площи.  

Екологичната политика на Община Завет се осъществява съгласно "Програма за опазване на 
околната среда на Община Завет " и действащото законодателство в Република България. 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ 
През 2017г. Община Завет продължи своята политика за подпомагане и развитие на 

спорта, спазвайки принципите на Приоритет - Създаване на условия за пълноценно развитие и 
реализация на човешките ресурси, Съхраняване и развиване на културната идентичност и 
създаване на условия за оползотворяване на свободното време, културен живот и спорт . 
Това бе изразено в няколко направления: 

• Финансово подпомагане от общинския бюджет на спортни клубове, регистрирани като 
юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.  

• Осигуряване на свободен достъп до общинските спортни обекти на организирани 
групи ученици; 

• Провеждане на общоградски спортни прояви:  

• Подпомагане при подготовката и участието на училищните отбори в общински 
състезания, проведени през 2017год.: шах-месец февруари в спортна зала гр.Завет; тенис на 
маса-месец февруари в спортна зала гр.Завет; волейбол-месец февруари в спортна зала 
гр.Завет; футбол-месец март в градски стадион гр.Завет. 

• През 2017 год. е подготвен  и утвърден общински годишен план за младежта за 
текущата година в изпълнение на чл. 15 и чл. 16 от Закона за младежта  
Приоритети и специфични цели за провеждане на общинската политика за младежта и мерки за 
постигането им:  

1.Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора 
2 .Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги. 
3. Създаване на условия за привличане и развитие на спорта сред младежите 
4. Превенция на социалното включване на млади хора в неравностойно положение. 
5. Развитие на младежко доброволчество. 
6. Повишаване на гражданската активност 

7. Развитие на младите хора в малките населени места 
8.Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността. 
 
ОБРАЗОВАНИЕ 

• В изпълнение на Приоритет -Създаване на условия за пълноценно развитие и 
реализация на човешките ресурси, Специфична цел -Подобряване на достъпа до качествено 
образование и учене през целия живот за икономическа и социална реализация . 
Главната цел е чрез активно включване и сътрудничество на всички участници в 
образователния процес, на бизнеса, властите и гражданските структури, да се предоставят на 
младите хора най-добрите условия за успешна реализация и подобряване на качеството на 
образование. 
 Основните приоритети на общинската политика, около които се обединяват всички 
участници в образователния процес и заинтересовани страни са: осигуряване на равен достъп до 
качествено образование за всяко дете; пълен обхват на децата и учениците в задължителна 
възраст за получаване на образование и намаляване на отпадащите от образователната система; 
повишаване на компетентностите на ученици и учители, релевантни на динамичните промени в 
актуалната ни реалност и с визия за бъдещето; гъвкавост и отвореност на образователната 
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система и образователните институции, с фокус върху иновативни подходи и практики, и 
връзка с практиката; осъвременяване на материално-техническата база в детски градини и 
училища. 

Принципите, на които се подчиняват целите, мерките и конкретните дейности са: баланс 
между добрите ни традиции в образованието и модернизирането му в съответствие с 
изискванията и възможностите на съвременния свят, демократичност, прозрачност и търсене 
на широка подкрепа при вземане на решения. 

• Община Завет и през 2017 год. организира Лятна студентска бригада за студенти, 
редовна форма на обучение и постоянен адрес на територията на община Завет. 
Програмата е приета с Решение № 162 по Протокол  №  15  от  25.01.2017  година на 
Общинския съвет гр. Завет и е финансово обезпечена с Бюджета на Община Завет за 2017 
година. 
Целта на програмата е  да се осигури заетост на младежите в общината, да придобият трудови 
навици, да се създадат умения и знания, които да приложат в бъдеще в реална работна среда. 
Дейностите ще бъдат в областта на озеленяването, поддържането на изградените зелени площи 
и площадки. 
Кандидатстването е на два етапа – подбор по документи и чрез интервю. 
  
През отчетния период работата продължи в следните направления: 

• Оптимизиране на мрежата от детски градини и училища и повишаване на 

качеството на образованието. 

Тенденцията към намаляване на броя на родените деца и на тези, които живеят в нашата 
община, продължава. Тя е валидна не само за малките населени места, но и за град Завет.  
Учебната 2016/2017г. приключи успешно за 7-те общински училища,от които 1-на 
професионална гимназия, 1-но средно училище и 5 основни училища, както и 6 детски градини.  

• Участие в национални и международни програми. 
Традиционно отчитаме добри резултати по отношение на оптимално използване на 

възможностите, които МОН предоставя чрез националните си програми, по отношение на 
търсене на алтернативно финансиране за училищни дейности от страна на училищата, успешно 
реализиране на проекти за подобряване на материално-техническата база, ритуализацията в 
училищата, за превръщането им в желана за учениците територия.  

Две от училищата се включиха в програма „Без свободен час“. 
Успешно се включиха в Националната програма за повишаване на квалификацията на 

учители и директори по избрани научни области и за повишаване на административния 
капацитет. 

• Доставка на учебници и учебни помагала. 
През последните години доставката на учебници и учебни помагала се организира от 
училищата и детските градини в общината. Благодарение на добрата организация, 

стартирането на всяка нова учебна година започва без проблеми за учениците. 

• Съвместна работа с МКБППМН и отдел „Закрила на детето" при работа със 
семействата на деца, отпадащи от системата на образованието преди навършване на 16 
години. 
Контактите ни са перманентни и ползотворни. Резултатите от тази съвместна работа са 
свързани с намаляване на детската престъпност, подкрепа за деца в риск, намаляване на 
отсъствията на учениците от учебните часове и осигуряване на редовни посещения на децата в 
детските градини. 

В началото на две поредни учебни години нашият анализ показва, че деца напускат 
общината и страната ни, заедно със семействата си. 

Увеличава се броят на децата, чиито родители работят в чужбина и са оставени на 
грижите на възрастни роднини и близки, което ги поставя в условия на риск. 

Община Завет работи с ясни правила, съвместно с училищата и детските градини, за 
редовно посещение на учебните часове в училище и заниманията в детските градини, свързани с 
подготовката на децата за постъпването им в първи клас.  

• В професионалната гимназия и средното училище има ученици в самостоятелна форма 
на обучение през 2017 година и в индивидуална форма на обучение, с цел завършване на 
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основно и средно образование.  

• Продължаване цялостното обновяване и модернизиране на базата на училищата и 
детските градини, и изграждането на адаптирана архитектурна среда в тях, за интегрирано 
обучение на деца и ученици със специални образователни потребности. 
Подкрепата на общинското ръководство и администрация през 2017 г. за детските градини и 
училищата се реализира основно чрез реализирани проекти.  

• Дейности за повишаване статута на заветския  учител, за стимулиране на активното 
участие на учениците в училищния живот. Развитие на  установените традиции за 
награждаване на учители и ученици в рамките на общината. Грижа за децата с изявени дарби. 
На 24 май, както всяка година, бяха наградени отличилите се ученици в олимпиади и 
състезания. 
Всички училища активно и успешно участват в конкурси, олимпиади, състезания по различни 
учебни предмети.  

 
КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 
При изпълнението на политиката на Община Завет в областта на културата през 2017 година в 
рамките на Приоритет - Създаване на условия за пълноценно развитие и реализация на 
човешките ресурси, Специфична цел - Съхраняване и развиване на културната идентичност и 
създаване на условия за оползотворяване на свободното време, културен живот и спорт  
 
►Изготвена Годишна програма за развитие на читалищната дейност 

Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Завет за 2017 година се 
създава в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, въз основа на 
направените от читалищата в Община Завет предложения за дейността им през 2017 година и е 
съобразена със стратегическите документи за развитие на община Завет. Програмата има за цел 
утвърждаване на читалищата като стабилен фактор за развитие на местната култура в Община 
Завет и България. 
В Община Завет са регистрирани 7 читалища в Регистъра на народните читалища в 
Министерството на културата. 
Във всички читалища в Община Завет функционират читалищни библиотеки. На територията 
на общината функционират - 12 Школи по изкуствата, 5 школи по чужди езици и 46 клуба. 
Съществуват 2 постоянни художествени колективи с изяви на международно, национално, 
областно и регионално ниво . В разнообразната дейност на читалищата се вписват: концертни, 
конкурси, тематични срещи, творчески портрети, литературни четения, творчески ателиета, 
празници, обичаи и други. 
Приоритети: 1. Насърчаване и подкрепа на читалищата в Община Завет за осъществяване на 
основните им дейности и приложението на съвременни форми на работа придаващи 
съвременна визия на читалищната дейност. - Запазване и разпространение на българските 
традиции и обичаи, песни и танци. - Съхраняване и развитие на любителското художествено 

творчество и завоюваните позиции за работа с различни възрастови групи и привличане на 
млади хора, като важен фактор за насърчаване на социалната промяна. 2. Разширяване обхвата 
на дейността на читалищата в обществено значими сфери. - Превръщането на читалището в 
общодостъпен център за библиотечно и информационно осигуряване чрез ускорено навлизане 
на информационните технологии. - Засилване ролята и участието на читалищата в местното 
самоуправление и формирането на активно гражданство. - Укрепване на читалищната дейност 

в сътрудничество и партньорство с общината, с културните и образователните институции, с 
представители на бизнеса и НПО, за реализиране на съвместни програми и проекти. - 
Установяване на трайни и ползотворни международни контакти 
 
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 
Проекти в сферата на социалните услуги в изпълнение на Приоритет - Създаване на условия за 

пълноценно развитие и реализация на човешките ресурси, Специфична цел - Развитие и 

повишаване на качеството на социалните услуги . 
Проекти в процес на изпълнение: 
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Продължава изпълнението на дейностите по Проект „Нови възможности за 
независим живот на уязвими групи на територията на община Завет“, финансиран по 
процедура BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз (ЕС)  чрез Европейския 
социален фонд (ЕСФ) с  изграден Център за почасово предоставяне на услуги за социално 
включване в общността или в домашна среда-гр.Завет, с персонал: Медицински специалист, 
Психолог, Педагог, Рехабилитатор, Социален работник. 
Центъра предоставя почасови социални услуги в Община Завет към настоящия момент: „Личен  
асистент”, „Домашен помощник” и  „Специализирани услуги“ -психологическа и 
мотивационна подкрепа, рехабилитационни услуги, педагогическа подкрепа за деца, здравни 
услуги, консултиране със социален работник.  

Община Завет сключи Допълнително споразумение №01 към Договор № 
BG05M9ОP001-2.002-0124-C001  на 30.10.2017г. за продължаване на дейностите от 23 месеца 
на 27 месеца, краен срок на Договора – 01.04.2018 год. на стойност 499 349,30лв. 
 

 Продължава изпълнението на дейностите по Проект: “ Осигуряване на топъл 
обяд община Завет“ , финансиран по процедура BG05FMOP001-3.002 "Осигуряване на топъл 
обяд - 2016" по Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 
Приоритетни оси Осигуряване на топъл обяд. 

Община Завет сключи Допълнително споразумение №01 към Договор № 
BG05FMOP001-3.002-0100-С01 от 02.05.2017 г., с краен срок -31.12.2019 год. 

Предоставяне на топъл обяд в гр.Завет.Проектът се финансира от Фонда за европейско 
подпомагане на най нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно 
материално подпомагане.Операцията допълва, надгражда и разширява обхвата на дейностите 
по обществените трапезарии, финансирани от фонд"Социална закрила". Операцията допринася 
за постигане на общата цел на програмата, свързана с намаляване на броя на живеещите в 
бедност лица, чрез подпомагането им с храни.Предоставянето на топлия обяд се извършва от 
Домашен социален патронаж община Завет. 
 
 Входиран проект: 

 Проект: "Развитие на социалното предприемачество в община Завет"по 
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, Приоритетни оси Намаляване на 
бедността и насърчаване на социалното включване, Наименование на процедура Развитие на 
социалното предприемачество. 
Проекта е насочен към социална и професионална интеграция на лица от уязвимите групи, чрез 
насърчаване на социалното предприемачество, с цел да се подобри качеството на живот и 
преодоляване на последиците от социално изключване и бедността на тези лица. Предвижда се 
организиране и провеждане на мотивационно обучение и професионални обучения по 
професия „Работник в озеленяването“, специалност „Озеленяване и цветарство“ и по професия 
„Помощник в строителството“ , специалност „Основни и довършителни работи “ за 
придобиване на първа степен на професионална квалификация. 
Дата на подаване на проектното предложение: 06.10.2017г. 
 

 
ТРУДОВА ЗАЕТОСТ 
С цел намаляване на безработицата през отчетната година Община Завет кандидатства по 
различни програми. 
Ръководството на общинската администрация полага големи грижи за съхраняването и 
развитието на човешкия потенциал в общината. Доказателство за това е големият брой обучени 
кадри от администрацията.  
През  изминалата  година  общината  бе  най-големия  работодател.  За  справяне  с голямата  
безработица  са  назначени  на  работа  33 безработни  лица  в  дейности, финансирани по 
различни програми, както следва:   
 
Национални програми: 
►По проект „Обучения и заетост  за младите хора“, сключен Договор с Агенция по заетостта 
от 09.05.2017год. за срок до 6 (шест ) месеца-назначени 9 лица; 
►По Регионална програма за заетост на област Разград за 2017 год., сключен Договор с 
Агенция по заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда“ в гр.Кубрат от 12.05.2017год. за срок до 6 
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(шест ) месеца-назначени 8 лица; 
►По Национална програма „Помощ за пенсиониране“ сключен Договор с Агенция по 
заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда“ в гр.Кубрат от 09.06.2017год. за срок до 24 (двадесет 
и четири ) месеца – назначено 1 лице; 
►По проект „Обучения и заетост за младите хора“ сключен Договор с Агенция по заетостта от 
01.09.2017 год. за срок до 6 (шест ) месеца-назначени 14 лица; 
►По Национална програма „Помощ за пенсиониране“ сключен Договор с Агенция по 
заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда“ в гр.Кубрат от 04.09.2017 год. за срок до 24 (двадесет 
и четири ) месеца – назначено 1 лице; 
 
ІV. Заключения и препоръки за подобряване на резултатите от наблюдението. 

Общинският план за развитие 2014-2020 г. е разработен в контекста на новите 
стратегически насоки на ЕС в областта на регионалната политика. Структурата и съдържанието 
на ОПР на община Завет за следващия програмен период бяха оптимизирани в съответствие с 
новите стратегически документи от по-високо стратегическото ниво – Областна стратегия за 
развитие /ОСР/ на област Разград.  Отчитат се и възможностите на новите оперативни 
програми, по които община Завет ще бъде бенефициент през следващите години. С оглед 
постигане на необходимите положителни резултати от реализацията на ОПР е необходимо да се 
води постоянен ежегоден мониторинг на неговото изпълнение, който се осъществява 
посредством изискването за приемане на настоящия Годишен доклад за наблюдение 
изпълнението на ОПР. 

Изпълнението на Общинския план за развитие се отчита на основата на данните от 
системата за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие. Следва да се изготвят 
годишни доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие, като 
кметът на Общината носи отговорността за тяхното представяне за одобрение пред Общинския 
съвет. 

С цел регулярното наблюдение и отчитане на напредъка по изпълнението на ОПР е 
необходимо да се изгради стройна система за мониторинг и контрол с ясни задължения и 
отговорности. 

►През изминалата 2017 година, Община Завет постигна редица успехи, които получиха 

признание в регионален мащаб. Предстои ни една 2018 година, изпълнена с предизвикателства, свързани 

със стартирането на новите оперативни програми. С удовлетворение отчитам, че почти всички 

ангажименти, заложени в Управленската ни програма, са вече изпълнени. Убеден съм, че 

постигнатото ще бъде добра основа, за успешно финализиране на започнатите проекти и за 

реализиране на нови постижения. 
 
 
гр. Завет февруари 2018 г. 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 

 


