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ГОДИШЕН ДОКЛАД 
ЗА 2018 Г. ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 2014-2020 г. 
 

(Приет с Решение № 436  по Протокол № 39/18.02.2019 г.) 

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. Постигнат напредък по изпълнението на приоритетите и целите от ОПР 2014-2020 г. 
ІІІ. 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. 
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. 
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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 2018г. 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. 
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. 

Разпределението на населението на общината по възраст е следното към 15.12.2018 г. 
Населено място Постоянен адрес Настоящ адрес Постоянен и настоящ 

адрес в същото НМ 

гр.Завет 3958 3086 2855 

с.Брестовене 3543 2718 2623 

с.Веселец 1500 964 907 

с.Ив. Шишманово 515 352 315 

с.Острово 2964 1964 1881 

с.Прелез 1157 739 695 

с.Сушево 693 590 560 

 

Възрастовата структура на регистрираните безработни: 
Възраст Брой / души/ 

До 19 години вкл.  20 
От 20 до 24 години вкл.   15 
От 25 до 29 години вкл.  27 
От 30 до 34 години вкл.  37 
От 35 до 39 години вкл.  48 
От 40 до 44 години вкл.   73 
От 45 до 49 години вкл.  67 
От 50 до 54 години вкл.   86 
Над 55 години  308 

 
Безработни лица по пол - брой 
 

Година 
Общо 

безработни 

 
Жени 

 
младежи 

2018 897 479 64 

 Образователна и професионална структура на безработните лица 

2018 г. 

С висше образование 22 

със средно специално и професионално образование 257 

със средно общо 60 

с основно и по-ниско образование 558 

 

Миграционните движения са сложни обективно протичащи процеси, които оказват влияние 
върху количествените изменения на броя на населението, върху формирането на трудовите 
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ресурси, тяхното разпределение и преразпределение на територията на общината. Главните 
причини за миграцията е недостиг или липса на достатъчно и професионално разнообразни 
работни места, условията на живот, характерът на мрежата от учебни заведения и 
др.Общинската образователна система обхваща 6 училища, от които: 4 основни в общинските 
села - Брестовене, Острово, Веселец, Сушево, 1 средно общообразователно и 1 професионална 
гимназия в град Завет. 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. 

 IІ. 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 2018 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: 
1.1.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“. Избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да извърши 
ремонтни дейности на приблизително 6 395 м. улична мрежа в населените места на община 
Завет, както следва: - Ремонт на улици в гр. Завет с приблизителна дължина 2 198 м.; - Ремонт 
на улици в с. Острово с приблизителна дължина 2 032 м.; - Ремонт на улици в с. Брестовене с 
приблизителна дължина 2 165 м. Възложителят по своя преценка определя участъците от 
уличната мрежа в горепосочените населени места и възлага изпълнението на конкретни 
строително-монтажни работи, включващи дейностите, посочени в Техническата спецификация. 
Обхватът на строителните дейности и изискванията към изпълнението на обществената 
поръчка са подробно описани и регламентирани в Техническите спецификации, неразделна 
част от настоящата документация. 

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: 
 2.1.„Кметство Брестовене – реконструкция на покривната конструкция, тавански 
и междуетажен дървен гредоред“,  по Проект "Красива България" на Министерство на труда и 
социалната политика (МТСП) по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените 
места” и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на Община Завет, в рамките на 
която се финансират СМР/СРР в сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за 
обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и 
социалния туризъм. Подготвеният от Община Завет проект е с бюджет на планираните 
дейности в размер до 215 000,00 лв., от които в размер на 55%, но не повече от 120 000 лв. с 
ДДС ще са съфинансиране от Община Завет.  
   

3. Входирани проекти-в процес на оценяване: 
3.1. "Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на Община 

Завет" 
Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси и Наука и образование за 
интелигентен растеж      
Приоритетни оси:   Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване и 
Образователна среда за активно социално приобщаване 
Наименование на процедура: „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.    
интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – компонент 1 
Код на процедура: BG05M9OP001-2.018         
Дата на подаване: 31.05.2018 г.  
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Стойност на проекта:   816 047,74 лв.  
3.2. "Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община 

Завет" 
Оперативна програма:   Програма за развитие на селските райони  
Приоритетни оси:  Основни услуги и обновяване на селата в селските райони 
Наименование на процедура: Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици 
„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и 
тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ 
от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 
Код на процедура: BG06RDNP001-7.001         
Дата на подаване: 03.07.2018 г.  
Стойност на проекта:   1 152 716.34 лв. 

3.3. "Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на 
енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на 
административни сгради в община Завет", Подобект: "Основен ремонт и 
енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска администрация Завет" 
Оперативна програма:  Програма за развитие на селските райони      
Приоритетни оси:   Основни услуги и обновяване на селата в селските райони 
Наименование на процедура: Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна 
ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински 
сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната 
енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на 
селските райони 2014 – 2020 г. 
Код на процедура: BG06RDNP001-7.008         
Дата на подаване: 14.07.2018 г.  
Стойност на проекта:   516 590.41 лв. 

3.4. „Обзавеждане на общинска образователна инфраструктура - Детска градина 
„Слънчо" гр. Завет,  
Детска градина „Червената шапчица" с. Брестовене и Детска градина „Радост“ с. 
Острово" 
Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони       
Приоритетни оси:   Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от 
общностите местно развитие) 
Наименование на процедура: МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” 
Код на процедура: BG06RDNP001-19.030 
Дата на подаване: 14.07.2018 г.   
Стойност на проекта:   44 915.00 лв. 

3.5. „Доставка и монтаж на столове за зрителната зала на Народно Читалище 
„Саморазвитие 1902“, град Завет, община Завет“ 
Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони       
Приоритетни оси:   Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от 
общностите местно развитие) 
Наименование на процедура: МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” 
Код на процедура: BG06RDNP001-19.030 
Дата на подаване: 28.12.2018 г.   
Стойност на проекта:  22 357.50 лв.  

3.6. „Оборудване и обзавеждане на общинска социална инфраструктура - Домашен 
социален патронаж гр. Завет“ 
Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони       
Приоритетни оси:   Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от 
общностите местно развитие) 
Наименование на процедура: МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции в 
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създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” 
Код на процедура: BG06RDNP001-19.030 
Дата на подаване: 28.12.2018 г.   
Стойност на проекта:  96 781.00 лв. 
 

 3.7. „Оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура - 
Детска градина „Слънчо“ гр. Завет, Детска градина „Червената шапчица“ с. Брестовене и 
Детска градина „Радост“ с. Острово. 
Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони       
Приоритетни оси:   Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от 
общностите местно развитие) 
Наименование на процедура: МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” 
Код на процедура: BG06RDNP001-19.030 
Дата на подаване: 28.12.2018 г.    
Стойност на проекта:  64 014.00 лв.  

3.8. Насърчаване на достъпа до интернет в местните общности: WiFi4EU 
(WiFi4EU-2018-1) Инициативата WiFi4EU е схема за подпомагане на предоставянето на достъп 
до висококачествен интернет на местни жители и посетители в центровете на местния 
обществен живот. Тази инициатива за предоставяне на безжична интернет връзка — безплатно 
и без дискриминационни условия — ще допринесе за преодоляване на цифровото разделение, 
особено в общности, които изостават по отношение на цифровата грамотност, включително в 
селски райони и на отдалечени места, ще подобри още повече достъпа до онлайн услуги, които 
повишават качеството на живот в местните общности, като улесняват достъпа до услуги, 
например електронно здравеопазване и електронно управление, дават възможност за създаване 
на нови предложения за електронно приобщаване, например курсове за използване на 
компютри и интернет, и насърчават развитието на местни малки и средни предприятия, 
разработващи иновации в областта на цифровите продукти и услуги. 
Форма на безвъзмездните средства, които ще бъдат предоставени по-нататък по настоящата 
покана за представяне на кандидатури, ще бъдат под формата на еднократна сума от 15 000 
евро на бенефициент. Началната дата на действието е датата на влизане в сила на 
споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, като неговата продължителност е 
максимум 18 месеца. 
 

4. Проекти в процес на изпълнение: 
4.1. С ПМС № 165/07.08.2018г. по бюджета на Община Завет са разчетени 

допълнителни трансфери - 700 000 лв. за проект "Ремонт и рехабилитация в на улична мрежа 
населени места на община Завет". 

4.2. С ПМС № 315/19.12.2018г. по бюджета на Община Завет са разчетени 
допълнителни трансфери - 700 000 лв. за ремонт на улична мрежа в населени места на община 
Завет. 

4.3. „Осигуряване на топъл обяд община Завет“ 
Оперативна програма: Oперативна програма за храни и/или основно материално 
подпомагане 
Приоритетни оси:   Осигуряване на топъл обяд 
Наименование на процедура: "Осигуряване на топъл обяд - 2016" 
Код на процедура: BG05FMOP001-3.002 
Срок на изпълнение: 8 месеца 
Стойност на проекта:  29 221.50 лв. 

4.4. "Развитие на социалното предприемачество в община Завет" 
Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси 
Приоритетни оси:   Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 
Наименование на процедура: Развитие на социалното предприемачество 
Код на процедура: BG05M9OP001-2.010 
Срок на изпълнение: 17 месеца 
Стойност на проекта: 279 020.00 лв.  
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5. Приключили проекти: 

5.1.Нови възможности за независим живот на уязвими групи на територията на 

община Завет 
Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси 
Приоритетни оси:   Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 
Наименование на процедура: Независим живот 
Код на процедура: BG05M9OP001-2.002 
Срок на изпълнение: 27 месеца 
Стойност на проекта:  499 349.30 лв. 

5.2. Активирани и мотивирани младежи от Община Завет 
Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси 
Приоритетни оси:   Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места 
Наименование на процедура: Активни 
Код на процедура: BG05M9OP001-1.002 
Срок на изпълнение: 13 месеца 
Стойност на проекта:  212 254.40 лв. 

 

►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 2018г. 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“.  

По сключен договор 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 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 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. 

В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат изградени компостираща 
инсталация и инсталация за предварително третиране.  

Социално-икономическите ползи от изпълнение на проекта са насочени към 
подобряване на качеството на околната среда за жителите в общините чрез намаляване 
на свързаните с депонирането на отпадъци вредни емисии; предоставяне на нов тип 
услуга относно отпадъците на жителите и бизнеса в общините. Ще бъдат разкрити и 
нови работни места, необходими за експлоатация на изградената инфраструктура 
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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 2018г. 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 2018год.: 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. 

В изпълнение на чл. 15 и чл. 16 от Закона за младежта ежегодно до 31 януари се 
подготвя и утвърждава Общински годишен план за младежта за текущата година. 
Стратегическите цели, заложени в документа са свързани с насърчаване на икономическата 
активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на достъпа до информация и 
качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното 
изключване на млади хора в неравностойно положение, развитие на младежкото 
доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките 
населени места и селските райони, развитие на междукултурния и международен диалог и 
повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността. 
Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, намаляване 
на броя на отпадащите от училище и повишаване на процента на завършилите висше 
образование са сред основните цели, залегнали в общинската политика за младежта. За целта 
ще им бъде осигурен достъп до образование и информация, ще бъдат подпомагани читалищата 
като средища за неформално обучение, гражданско участие и сцена за културна изява на 
младите хора. Създаване на условия за кариерно ориентиране и консултиране в системата на 
средното образование. Община Завет да продължи да работи в посока създаване на условия за 
развитие на бизнеса и предоставяне на атрактивни работни места за младите хора. 
 
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 



8 

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 2018 год. организира Лятна студентска бригада за студенти, 
редовна форма на обучение и постоянен адрес на територията на община Завет. 
Програмата за лятна студентска бригада има за цел: осигуряване на младежка заетост в 
общината;  първа крачка към пазара на труда; придобиване на трудови навици; създаване на 
умения и знания, които участниците в програмата да приложат в бъдеще в реална работна 
среда; да се даде възможност на студентите, редовна форма на обучение, да заработят лични 
средства, с които да си помогнат финансово за новата учебна година.  
Област на провеждане: Извършване на дейности по озеленяване, поддържане на изградените 
зелени площи и площадки, благоустрояване на населените места в състава на община Завет.  
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 2017/2018г. 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 2018 година и в индивидуална форма на обучение, с цел завършване на 
основно и средно образование.  

 Продължаване цялостното обновяване и модернизиране на базата на училищата и 
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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 2018 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 2018 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 
Народните читалища са традиционни самоуправляващи се културно-просветни сдружения, 
които изпълняват и държавни културно-просветни задачи.  
Съгласно Закона за народните читалища те са юридически лица с нестопанска цел. В тяхната 
дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, 
политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание. 
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 2018 година и съобразена със 
стратегическите документи за развитие на община Завет е изготвена и приета от Общински 
съвет  Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Завет за 2018 
година. 
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 24 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. Читалищата в Община Завет имат своите конкретни 
достижения в : съхраняването на националните традиции и идентичност; превръщане на 
библиотеките в център на духовно и информационно средище; привличане на самодейци с 
различен социален статус и възраст;  привличане на допълнителни източници за финансиране; 
създаване на международни културни връзки. 
 
СОЦИАЛНИ 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 . 

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. 
През 2018 година в община Завет   се предоставят следните социални услуги:  

 Домашен социален патронаж с капацитет 120 лица. Нуждата и ползата от тази услуга е 
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доказана през годините; 

 Предоставя се услугата „Обществена трапезария” бенефициенти на която са50 души; 

 Клубовете на пенсионера и инвалида са социални услуги в общността, които имат за 
цел да съдействат за поддържане на социалните контакти, социалната интеграция и жизнен 
стандарт на пенсионерите и инвалидите в областта. Средствата за издръжка се осигуряват от 
общинските бюджети 

 Предоставят се социалните услуги: „Личен асистент“ и „Домашен помошник“ 
по сключено Споразумение между Агенция за социално подпомагане /АСП/, гр. София 
и Община Завет, в сила от 01.04.2018г., подписано във връзка с Постановление № 
332/22.12.2017 г.  на Министерски съвет за обезпечаване на законосъобразното и 
ефективно администриране на финансов ресурс за целево осигуряване на социални 
услуги в домашна среда (”Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен 
помощник”) за хора с увреждания и лица над 65 г. с ограничения или в невъзможност 
за самообслужване, в съответствие с Националната стратегия за дългосрочна грижа, 
Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване 2020 - назначени 50 броя лица предоставящи социалните услуги. 

 Разработването и приемането на Стратегията за развитие на социалните услуги в 
община Завет  (2016 - 2020 г.)  на общинско ниво обединява усилията и желанието на всички 
заинтересовани страни в община Завет  да се създадат условия за пълноценно участие в 
обществения живот на хората в неравностойно положение и с риск от социално изключване 
чрез предоставянето на достъпни и качествени социални услуги и грижа. Тя ще подкрепя 
местните общности, уязвимите групи и лицата в риск чрез преодоляване на неравномерността в 
развитието на социалните услуги, разширяване на обема, реформиране и оптимизиране на вече 
съществуващите и разкриване на нови форми на социални услуги и осъществяване на 
сътрудничества и участие на партньори от свързаните сектори. 
 
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  54 безработни  лица  в  дейности, финансирани по 
различни програми, както следва:   
 
Национални програми: 

 Проект „Работа“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ съфинансирана от европейския съюз чрез европейския социален фонд. Сключен 
Договор с Агенция по заетостта за срок от 12 месеца – 08.10.2018г. до 08.10.2019г., назначени 
20 лица. 

 По проект „Обучения и заетост  за младите хора“, сключен Договор с Агенция по 
заетостта за срок от 24 месеца от 01.11.2018 г. до 01.11.2020 г. -назначени 3 лица; 

 По проект „Обучения и заетост“ за срок от 24 месеца: 
І група от 03.12.2018 г. – 03.12.2020г.-назначени 15 лица; 
ІІ група от 07.01.2019г.-07.01.2021 г.-назначени 16 лица. 
 
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 
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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. 
 
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 

Ерсин  Исмаил…………………Председател на Общинския съвет на гр. Завет 

 


