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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Планът за интегрирано развитие на Община Кубрат за периода 2021 - 2027 

г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент 

при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие 

в посочената територия. Документът очертава средносрочната перспектива за 

икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината 

за период от седем години. Изпълнението на Плана за интегрирано развитие на 

общината се отчита чрез годишни доклади за наблюдението на изпълнението 

му съгласно чл. 72, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 

развитие (ППЗРР). Наблюдението и оценката на изпълнението на Плана за 

интегрирано развитие се извършват за постигане на ефективност и ефикасност 

на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното 

осигуряване на регионалното развитие. 

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за 

регионално и местно развитие, съгласно определени физически и финансови 

индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите 

за управление, както и мерките за осигуряване на информация и публичност за 

резултатите от изпълнението на документите за стратегическо планиране на 

регионалното и местното развитие (чл. 59, ППЗРР). 

Орган за наблюдение на Плана за интегрирано развитие на Община 

Кубрат е Общинският съвет. В процеса на наблюдение на изпълнението на 

Плана за интегрирано развитие, кметът на общината и Общинският съвет 

осигуряват информация и публичност в съответствие със своите компетенции 

(чл. 25, ППЗРР). 

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на Плана 

за интегрирано развитие, като за резултатите от наблюдението на изпълнението 

се разработва годишен доклад (чл. 72, ал. 1 и 2, ППЗРР). 

Мониторингът (наблюдението) и контролът на изпълнението на Плана за 

интегрирано развитие са неразделна част от общия процес на реализиране на 

публични политики. Мониторингът на Плана за интегрирано развитие трябва 

да осигури ефективно и ефикасно изпълнение на различни секторни и 

тематични политики за развитие, които попадат в предметния обхват на 

местното самоуправление. Също така, той трябва да спомогне за постигането 

на резултатите на политиките и да гарантира широк обществен достъп до тях.  
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Процесът на мониторинг изисква набирането на количествени и 

качествени данни за почти непрекъснатия процес по изпълнение на съответните 

проекти и политиките/приоритетите, които те прилагат и/или следват, като 

напредъкът към текущия момент се сравнява с първоначалните очаквания. 

Целта е да се определят евентуалните необходими корективни действия при 

отчитане на несъответствие. 

Чрез мониторинга се цели да се предостави на компетентните местни 

органи (Общински съвет – Кубрат, Кмета на общината, служителите от 

общинска администрация), както и на всички заинтересовани страни (социално-

икономическите партньори и структури на гражданското общество), ранна 

информация за напредъка, или липсата на напредъка, по заложените цели и 

резултати. Основната цел е да се идентифицират отклоненията или проблемите 

при изпълнението на поставените задачи, като по този начин се подобри 

осъществяването на плана/политиката и се улесни/подобри по-нататъшното 

развитие на процеса на реализация. В резултат на осъществяването на 

мониторинг могат да се направят своевременни промени в начина на 

изпълнение на политиките. Мониторингът има особено важна роля при 

дългосрочните политики и програми, които се реализират в няколко времеви 

фази, отнасят се до различни икономически сектори и засягат различни 

територии и население. 

Правната рамка на процеса на мониторинг, контрол и оценка на 

изпълнението на Плана за интегрирано развитие се съдържа в Закона за 

регионалното развитие (ЗРР) и Правилника за неговото прилагането (ППЗРР). 

Съгласно чл. 23 от ЗРР, кметът на общината: 

 организира изработването на Плана за интегрирано развитие на 

общината и го внася за обсъждане и приемане от Общинския съвет; 

 ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на 

Плана за интегрирано развитие на общината; 

 представя Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на 

Плана за интегрирано развитие на общината за одобряване от 

Общинския съвет; 

 осигурява публичност и прозрачност на Плана за интегрирано 

развитие на общината, както и на действията по реализацията му. 
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Общински съвет – Кубрат одобрява годишните доклади за наблюдението 

на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Кубрат по 

предложение на кмета на общината. 

Съгласно чл. 72, ал. 8 от ППЗРР, Годишният доклад за наблюдението на 

изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината съдържа 

информация за: 

 общите условия за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на 

общината и в частност промените в социално-икономическите 

условия в общината; 

 постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите 

на Плана за интегрирано развитие на общината въз основа на 

индикаторите за наблюдение; 

 предприети действия от компетентните органи за осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнението на Плана за 

интегрирано развитие на общината; 

 изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и 

приоритетите на Плана за интегрирано развитие на общината с 

размера на усвоените средства за отчетния период и източниците на 

тяхното финансиране; 

 заключения и предложения за подобряване на резултатите от 

наблюдението на Плана за интегрирано развитие на общината. 

Настоящия годишен доклад представя резултатите от наблюдението и 

изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Кубрат за периода 

01.01.2021 - 31.12.2021 г. и е разработен в съответствие с изискванията на 

Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане и 

относимите и приложими нормативни и поднормативни актове. 

В процеса на разработване на доклада са използвани следните 

информационни източници: интернет страницата на Община Кубрат, НСИ, 

информация, предоставена от дирекциите и отделите на Общинска 

администрация – Кубрат и общинските предприятия. 
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II. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА 

ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА И В ЧАСТНОСТ 

ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В 

ОБЩИНАТА 

Основната характеристика в национален план, даваща отражение и върху 

условията за развитие на местно ниво през 2021 г., e икономическата и 

финансова нестабилност в цялата страна, съчетана с политическата обстановка, 

белязана от три провеждания на парламентарни избори, оказващи влияние 

върху средата за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община 

Кубрат. 

При анализиране и проследяване на условията за изпълнение на Плана за 

интегрирано развитие на общината са отчетени и настъпилите промени в 

социално-икономическите условия, оказващи остро въздействие върху 

социално-икономическото развитие на общината. 

Поради своя дългосрочен характер заложената визия в предходния 

Общински план за развитие на Община Кубрат 2014 – 2020 г. остава 

непроменена и в настоящия  План за интегрирано развитие на Община Кубрат 

2021 – 2027 г. и е следната: 

„Община Кубрат – привлекателно място с развито селско и горско 

стопанство, екологично чиста природа и запазено културно-историческо 

наследство, създаващи благоприятни условия за устойчиво икономическо 

развитие и интелигентен растеж, трудова и социална реализация и висок 

жизнен стандарт и приоритет на своите жители.“ 

 

1. АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ НА 

ОБЩИНА КУБРАТ 

1.1. Община Кубрат е на трето място по население от общините в област 

Разград (след Разград и Исперих). По данни на Главна дирекция „Гражданска 

регистрация и административно обслужване“ (ГД ГРАО) към Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), към 15.12.2021 г. общият 

брой на населението по настоящ адрес в обхванатата територия е 17 144 души. 

В гр. Кубрат живеят 6 991 души или 40,78% от общото население на общината. 

От тях 3 342 души са мъже, а 3 649 души  – жени. В селата живеят 10 153 души 

или 59,22% от общото население. Оттук може да се направи изводът, че 
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общината е с изразен превес на селското население. Относителният дял на 

женското население е по-голям от този на мъжете. Като цяло населението на 

община Кубрат бележи тенденция на намаляване. 

1.2. Като цяло населението на община Кубрат бележи тенденция на 

намаляване. Общината се характеризира с ниска раждаемост и висока 

смъртност. Броят на живородените деца по години е както следва:  

                                                                                               Таблица 1 

         Брой живородени деца на територията на община Кубрат по години 

Година Общо Момчета Момичета 

2015 136 71 65 

2016 130 73 57 

2017 107 51 56 

2018 108 61 47 

2019 105 62 43 

2020 93 46 47 

                                          Източник: Национален статистически институт 

Забележка: данни за 2021 г. не са посочени, поради публикуването им в сайта на НСИ след 15.04.2022 г. 

                                                                                                                                                          

Таблица 2 

                   Умирания на територията на община Кубрат по години 

Година Общо Мъже Жени 

2015 332 175 157 

2016 328 174 154 

2017 333 160 173 

2018 315 159 156 

2019 341 175 166 

2020 383 202 181 

                                          Източник: Национален статистически институт 

Забележка: данни за 2021 г. не са посочени, поради публикуването им в сайта на НСИ след 15.04.2022 г. 

 

1.3. Подобно на естественото движение на населението в общината за 

периода 2015 – 2019 г. механичният прираст също е с отрицателна величина. 

Единствено през 2020 година се отчита положителен прираст. 

 

                                                                          Таблица 3 

           Механичен прираст  на територията на община Кубрат по години 

Година Заселени Изселени 
Механичен 

прираст 

2015 413 497 -84 
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Година Заселени Изселени 
Механичен 

прираст 

2016 328 450 -122 

2017 373 493 -120 

2018 368 502 -134 

2019 445 527 -82 

2020 419 357 62 

                                     Източник: Национален статистически институт 

Забележка: данни за 2021 г. не са посочени, поради публикуването им в сайта на НСИ след 15.04.2022 г.  

 

1.4. През последните няколко години се забелязва тенденция към 

запазване темповете на икономическото развитие в община Кубрат. Селското 

стопанство е основен отрасъл на икономиката в общината. Местоположението, 

климатичните фактори, почвените характеристики и обширните земеделски 

площи я правят подходяща за отглеждане на зърнени и технически култури. 

Община Кубрат разполага със значителни поземлени ресурси. 

Животновъдството в общината е изцяло съсредоточено в дребния, смесен 

частен сектор. 

1.5. Провежданата социална политика в община Кубрат е съобразена с 

европейското законодателство в областта на социалната закрила, борбата с 

бедността и социалната изолация. Вниманието е насочено главно към най-

уязвимите групи: възрастни и самотни хора, хора с увреждания, деца в риск. 

Основните социални услуги, осъществявани от община Кубрат, включват: 

Домашен социален патронаж, Дом за стари хора, Дневен център за пълнолетни 

лица с увреждания, Център за обществена подкрепа, услугата „Личен асистент“, 

Център за предоставяне на услуги за ранно детско развитие, услугата „Личен 

асистент“ по механизма на личната помощ, домашна помощница и др. 

През 2021 г. Община Кубрат реализира проекти по европейски програми 

като: 

 „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен 

социален патронаж гр. Кубрат и Домашен социален патронаж с. Севар и 

закупуване на лекотоварен автомобил за нуждите на Общинско 

предприятие „Социални услуги“ гр. Кубрат“ към  Стратегията за Водено 

от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група Завет – Кубрат“ по ПРСР 2014 – 2020 г.; 
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 „Обзавеждане на жилищни блокове в Дом за стари хора с. Тертер, 

Община Кубрат“ към Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие“ на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група 

Завет – Кубрат“ по ПРСР 2014 – 2020 г.; 

 „Доставка на оборудване по проект „Модернизация на кухненското 

оборудване за Домашен социален патронаж гр. Кубрат“ към Фонд 

„Социална закрила“; 

 „За по-добър живот в община Кубрат чрез приобщаване на уязвими 

групи“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. и ОП 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.;  

 „Приеми ме 2015“ по Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване по ОП „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014 – 2020 г.; 

 „Патронажна грижа за Община Кубрат възрастни хора и лица с 

увреждания - Компонент  4“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 

– 2020 г.; 

 „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 - Община Кубрат” по 

Оперативна програма за храни 2014 - 2020 г.; 

 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от 

уязвими групи в Община Кубрат” по ОП „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014 – 2020 г.; 

 „Нова възможност за младежка заетост“ по ОП „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014 – 2020 г.; 

 „Заетост за теб“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. 

Община Кубрат съвместно с Агенция по заетостта продължава да 

осигурява работа на лица до 29-годишна възраст, на хора с увреждания и др. 

(проект „Нова възможност за младежка заетост” по ОПРЧР и проект „Обучения 

и заетост”). През 2021 г. по линия на механизма на личната помощ Община 

Кубрат осигури работни места за лични асистенти, като към 31.12.2021 г. броят 

им възлиза приблизително на 135 асистенти, които полагат грижи на хора в 

неравностойно положение. 

1.6. През учебната 2020/2021 година образователната система в община 

Кубрат обхваща 8 училища, 5 детски градини и 8 бази към тях. 

За осъществяване на политиката в сферата на образованието в община 

Кубрат са приети и действат следните нормативни документи: 
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 Общинска програма за закрила на детето; 

 Общински годишен план за младежта; 

 Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Кубрат; 

 Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците на територията на община Кубрат; 

Създадена е добра организация за стартиране на новата учебна година: 

обновена е част от материалната база и учебната среда; осигурени са 

познавателни книжки, учебници и помагала, учебна документация; създадена е 

целодневна организация на учебния ден; осигурени са транспорт, столово 

хранене и медицински грижи. 

Образованието е един от основните приоритети на Община Кубрат. 

Изпълнявайки своите правомощия и отговорности, общината координира 

изпълнението на приема на ученици в общообразователните, профилираните и 

професионалните паралелки; обхвата на децата и учениците, подлежащи на 

задължително образование; поддържането и обновяването на материално-

техническата база; организацията на учебния ден в средищните училища. 

Общината  съдейства за развитие на способностите и интересите на децата. 

Обхват на децата и учениците, подлежащи на задължително обучение 

в предучилищното и училищното образование 

 Обхващането на децата и учениците в задължителна училищна възраст 

(до 16 години) се проконтролира в предучилищното и училищно обучение в 

детските градини и училища, като целта е да не остане необхванато дете и 

ученик. 

С Решение № 373/05.07.2017 г. на Министерски съвет се създаде и 

функционира Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и 

задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст. Чрез въведената информационна система 

за реализация на механизма „Посещаемо и безопасно училище“ се визуализират 

имената, адреса и статуса на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст, които не са записани в детски градини и училища. 

Подготвителни групи за задължително обучение на 5 и 6-годишни  деца  

преди постъпване в първи клас има във всички детски градини. Ежегодно до 30 

януари се изготвят списъци на децата, подлежащи на задължително 
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предучилищно и училищно образование и се предоставят на детските градини 

и училищата. Освен това общинска администрация има разработена процедура, 

съгласно нормативните разпоредби на чл. 347 от Закона за предучилищното и 

училищното образование (ЗПУО), за санкциониране родителите на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, които не 

осигуряват присъствието им в детска градина и училище. Процедурата е 

комплексно въздействие за обхващане на деца и ученици в задължителната 

форма на обучение, с цел превантивна мярка за отпадане от системата на 

образованието и повишаване качеството на образование. Посещаемостта в 

училище е проблем най-вече за ученици от социално слаби семейства. С 

промяната в нормативната уредба в  Правилника за прилагане на Закона за 

семейните помощи за деца, съгласно която редовно се подават сведения към 

Дирекция „Социално подпомагане” за повече от 5 неизвинени отсъствия, се 

наблюдава положителен ефект - намаляване на неизвинените отсъствия. 

 Трайна остава тенденцията на миграция на цели семейства към други 

европейски страни или по-големи градове, най-вече поради икономически 

причини. Заминалите деца и ученици в чужбина отпадат от образователната 

система на страната, но не може категорично да се твърди, че не посещават 

училище в страната, където пребивават.  

Най-честите причини за социално изключване на деца и ученици се 

свеждат до следното:  

- в много случаи се наблюдава неправилно степенуване на приоритетите 

в семейството и/или дефицит на родителски капацитет; 

 - за някои от родителите образованието и реализацията на детето не е 

приоритет;  

- отсъствие на родителите от дома и невъзможност заместващите ги лица 

да оказват контрол;  

- липса на постоянен родителски контрол, лоши хигиенни и битови 

условия. 

Предучилищно образование: 

Всички детски градини на територията на община Кубрат са общински. 

Те се финансират от делегираните от държавата дейности и дофинансират от 

общината. На територията на общината има 5 детски градини и 8 бази към тях. 
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През учебната 2020/2021 г. децата, които посещават детска градина в община 

Кубрат, са 424, което е с 19 деца по-малко от учебната 2019/2020 г. 

       Таблица 4 

Детски градини в община Кубрат – брой деца (вкл. деца със СОП) и брой 

персонал (педагогически и непедагогически) през учебната 2020/2021 г. 
 

№ Детска градина 
Финанси 

ране 

Брой 

групи 

Брой 

деца 

от тях: 

бр. деца 

със СОП 

Педагоги

чески 

специали

сти 

Непедаго 

гически 

персонал 

1 

ДГ „Здравец”, гр. Кубрат с 

бази в: с. Медовене, 

с. Точилари, кв. Дряново 

общинско 8 125 2 17 16,5 

2 

ДГ „Щастливо детство”, гр. 

Кубрат с бази в с. Беловец 

и с. Равно 

общинско 9 165 3 19 19 

3 ДГ „Пролет”, с. Севар общинско 3 58 - 7 5,5 

4 ДГ „Слънчо”, с. Бисерци общинско 3 40 - 7 8 

5 
ДГ „Първи юни”, с. 

Бисерци 
общинско 3 36 - 7 8 

Общо: 26 424 5 57 57 

 

Начално, основно и средно образование: 

В началото на учебната 2020/2021 година на територията на община 

Кубрат функционират 8 училища, в които се обучават 1 167 ученици. 

 

       Таблица 5 

Училища  в община Кубрат – брой деца (вкл. със деца със СОП) и  брой персонал 

(педагогически и непедагогически) през учебната 2015/2016 г. 

№ Училища 
Финансира

не 

Брой 

ученици 

от тях: 

бр. ученици 

със СОП 

Педагоги 

чески 

специалис

ти 

Непедаго 

гически 

персонал 

1 
СУ „Христо Ботев“,  

гр. Кубрат  общинско 
621 11 53 17 

 Към ЦСОП   43   

2 
Професионална гимназия,  

гр. Кубрат общинско 
161 14 15 7 

 Към ЦСОП   9   

3 
ОУ „Христо Смирненски“, 

гр. Кубрат общинско 
125 7 18 8,5 

4 ОУ „В. Левски“, с. Беловец общинско 77 9 15 5 

5 ОУ „Н. Вапцаров”, с. Севар общинско 76 5 12 3 

6 
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 
с. Сеслав общинско 

51 1 8 2 

7 ОУ „Св. Климент”, с. Юпер общинско 37 2 9 4,5 
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№ Училища 
Финансира

не 

Брой 

ученици 

от тях: 

бр. ученици 

със СОП 

Педагоги 

чески 

специалис

ти 

Непедаго 

гически 

персонал 

8 
ОУ „Н. Вапцаров”,  

с. Бисерци общинско 
20 0 8 3 

Общо: 1 168 101 138 50 

 

Деца и ученици с изявени дарби 

Работата с талантливите и даровити деца в свободното им време в 

областта на науката, изкуството и спорта се осъществява в клубовете, 

кръжоците и школите на училищата, спортните клубове и читалищата.  

Тя е приоритет и на цялостната дейност на двата Центъра за подкрепа за 

личностно развитие (ЦПЛР) по ЗПУО в община Кубрат:  ЦПЛР – ОДК, гр. 

Кубрат и ЦПЛР – УО „М. Горки“, гр. Кубрат. 

 

Деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) и с 

хронични заболявания: 

Работата с деца и ученици със специални образователни потребности 

(СОП) се организира в училищата и детските градини в позната за тях 

образователна среда. Ресурсното подпомагане за деца със СОП е безплатно за 

семейството на детето и се предоставя от държавната образователна система 

чрез Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование 

(РЦПППО) в областта или съответното учебно заведение. За да получи детето 

възможност за ресурсно подпомагане трябва да бъде насочено за такова от 

Регионалния екип за подкрепа на личностното развитие сформиран към 

съответното Регионално управление по образованието (РУО). В състава на 

екипа влизат специален педагог, педиатър, психолог, логопед и други 

професионалисти, които преценяват дали детето има нужда от допълнителна 

подкрепа за усвояване на учебния материал.  

Ресурсното подпомагане на децата и учениците от Община Кубрат се 

осъществява от специалисти на Регионален център за подкрепа на процеса на 

приобщаващо образование (РЦПППО) – Разград. 

Три от училищата на територията на общината не използват специалистите 

на РЦПППО. В ОУ „Христо Смирненски“ град Кубрат има назначен ресурсен 

учител и психолог, които осигуряват подкрепа на учениците със СОП от 

училището. 
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Професионалната гимназия в гр. Кубрат и ОУ „Васил Левски“ с. Беловец 

също имат назначени ресурсни учители, които работят с учениците. Част от 

учениците от Професионалната гимназия са на ресурсно подпомагане от ЦСОП. 

В ЦСОП се обучават 69 ученика, от които 52 са от община Кубрат, а 

останалите 17 – от други общини. Учениците са със следните заболявания и 

увреждания: 

 Генерализирани разстройства в развитието и Атипичен аутизъм -14; 

 Умерена, тежка и дълбока умствена изостаналост – 38; 

 Множество увреждане – Умствена изостаналост, Синдром на Даун, 

ДЦП, Епилепсия – 10; 

 Смесено разстройство на училищните умения - 7 

Досегашната работа и натрупаният опит при провеждането на цялостния 

образователно-възпитателен процес показва и някои проблеми в обучението на 

децата и учениците със СОП, които трябва да се преодолеят, за да бъде 

подкрепата на личностното им развитие по-ефективна: 

 все още не се отчитат в достатъчна степен индивидуалните особености на 

всяко дете, за да бъде добре насочено към конкретен специалист за 

неговата интеграция и специална подготовка; 

 недостатъчен брой обучени учители; 

 недостатъчно финансиране за функционирането на логопедичен кабинет 

в учебните заведения; 

 необходимост от психолог в ежедневната работа с децата;  

 в условията на многобройните групи, в които се интегрират децата със 

СОП, е затруднена индивидуалната работа, особено в случаите, когато 

детето е с множество тежки увреждания; 

целодневният престой на децата с тежки увреждания е предизвикателство 

за тях. 

Кариерно ориентиране: 

През учебната 2020/2021 година в училищата са сформирани следните 

групи по НП „Занимания по интереси“: 

1. В СУ „Христо Ботев“ град Кубрат: 
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 „Аз и светът около мен“;  

 Клуб по танци;  

 Забавна математика; 

2. В ОУ „Христо Смирненски“ град Кубрат: 

 „Смятам докато играя“ – І клас; 

 „Забавна математика“ – ІІ клас; 

 „Математика за мен“ – ІІІ клас; 

 „ Математиката е интересна“ – ІV клас; 

 „Да танцуваме заедно“ – V-VІІ клас; 

 „Традиция и наследство на моя роден край“ – V-VІІ клас 

3. В ОУ „Свети Климент“ с. Юпер: 

 Направление „Изкуство и култура“ клуб „Млад художник“ 

4. В ОУ „Св. Кирил и Методий“ с. Сеслав: 

  „Математиката лесна и интересна“; 

  „Творческо вдъхновение“ 

5. В ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Севар: 

  Секция по борба; 

  Фолклорни песни и танци 

6.  В ПГ град Кубрат: 

  Клуб „Природен свят“; 

  Арт работилница; 

  „Спорт за всеки“; 

 Вокална група 

1.7. Здравеопазването в Община Кубрат се осъществява основно от 

многопрофилна болница за активно лечение, филиал на център за спешна 

неотложна медицинска помощ, амбулатории за първична медицинска помощ, 

индивидуална и групова медицинска практика. 

1.8. На територията на общината развиват дейност петнадесет читалища. 

Финансирането им се осигурява със средства от централния бюджет. По 

решение на Общински съвет - Кубрат при недостиг на средства се предоставя и 

общинска субсидия (от собствени приходи, от местни данъци и такси и 

неданъчни приходи) с оглед задоволяване на някои неотложни нужди на 

читалищата. Тяхната основна дейност е съхранението на традициите 

характерни за нашия район. 
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През 2021 г. в областта на културата и инфраструктурата на културни 

обекти Община Кубрат реализира следните проекти: 

 „Кубрат древен и млад – да пренесем традициите през времето“ към 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ по ПРСР 

2014 – 2020 г.; 

 „Ремонт и преустройство на Народно читалище „Напредък - Юпер 1915“, 

с. Юпер, община Кубрат“; 

 „Основен ремонт на покрив на НЧ „Отец Паисий“ в с. Севар“ 

1.9. През 2021 г. в областта на спорта приключи изпълнението на проект: 

„Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – 

Кубрат, Община Кубрат“, който се изпълни по Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.030-0013-C01/2020 г., 

сключен с Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение с нестопанска цел 

„Местна инициативна група Завет – Кубрат“ по подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на 

селските райони за периода 2014 - 2020 г., по процедура BG06RDNP001-19.030 

МИГ Завет - Кубрат: подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. 

Общата стойност на инвестиционния проект е 20 061,10 лв. без ДДС, от 

които 12 962,10 лв. европейско, 1 440,23 лв. национално съфинансиране и 5 

658,77 лв. собствено финансиране на Община Кубрат. 

Главната цел на проекта е стимулиране развитието на спорта чрез 

модернизиране на съществуващата материална база за извършване на спортни 

дейности и разширяване кръга на извършваните спортни мероприятия на 

територията на община Кубрат. 

Целта е директно свързана със Специфична цел 2.1 „Развитие на 

социалната, образователна и културна инфраструктура и подобряване на 

възможностите за активен живот, социално приобщаване и разнообразни 

дейности за свободното време на хората от всички поколения” от Приоритет 2 

на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат: „Повишаване качеството на 

живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, 

природни, материални и културни ресурси”. 
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Основната дейност изпълнена по проекта е доставка на оборудване и 

обзавеждане на съществуващата зала за силова подготовка в Спортна зала – 

Кубрат включващо: комбиниран уред за фитнес, смит машина, бягаща пътека, 

лег преса, кросоувър, шведска стена, велоергометри, степери, лежанки, 

платформи за скокове от височина, пейки за коремни преси, медицински топки, 

неопренови джогинг тежести, различни видове лостове за вдигане на тежести в 

комплект с гумирани дискове и стойки за поставяне, комплекти метални гири с 

винилово покритие, протектори за врат, гумени настилки. 

Със закупуването на новото спортно оборудване е модернизирана 

съществуващата материална база за извършване на спортни дейности, което ще 

разшири кръга на спортните мероприятия на територията на община Кубрат и 

ще стимулира развитието на спорта, което от своя страна ще доведе до 

укрепване здравето на населението на територията на общината. 

На територията на общината с по-силно изразена дейност са следните 

спортове: хандбал, футбол, тенис на маса, борба и конен спорт. 

1.10. Всички населени места на територията на община Кубрат са водо- и 

електроснабдени, обезпечени са с телефонни и транспортни връзки, които 

осигуряват добра комуникация и обслужването им. Все още съществуват 

амортизирани транспортни участъци, а други се нуждаят от реконструкция и 

доизграждане, което създава проблеми по безаварийната им експлоатация. 

Община Кубрат полага и ще продължи да полага значителни усилия в тази 

насока при осигурен финансов ресурс. 

През 2021 г. в областта на инфраструктурата и благоустрояването са 

изпълнени следните проекти: 

 „Ремонт на покрив на Детска ясла „Мир“ гр. Кубрат“ - 16 003,27 лв.; 

 „Ремонт на покрив на Здравна служба в с. Беловец“ - 29 596,54 лв.; 

 „Ремонт на покрив на Здравна служба в с. Задруга“ -  32 095,36 лв.; 

 „Основен ремонт на парк в с. Бисерци“ - 47 995,39 лв.; 

 „Изграждане на открита комбинирана детска площадка за игра на деца в 

с. Бисерци“ - 32 884,00 лв.; 

 „Изграждане на детска площадка в с. Точилари, Община Кубрат“ - 34 

989,60 лв.; 

 „Изграждане на детска площадка в с. Божурово, Община Кубрат“ - 34 

989,60 лв.; 
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 „Изграждане на детска площадка и място за отдих в с. Мъдрево“ - 52 

730,33 лв.; 

 „Основен ремонт на открит паркинг в ПИ 40422.505.2179 в гр. Кубрат” - 

73 583,65 лв.; 

 „Основен ремонт на канализационната мрежа в ДСП гр. Кубрат“ - 

29 508,36 лв.; 

 „Ремонт и обзавеждане на приют за безстопанствени кучета и котки в гр. 

Кубрат“ 

В областта на сметосъбирането и сметоизвозването е закупен 

специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на стойност 

368 400,00 лв., както и 102 броя контейнери тип „Ракла“ на стойност 59 853,60 

лв. 

Във връзка с екологията и опазването на околната среда, през октомври 

2021 г. започна изпълнението на проект „Реконструкция на Екопътека и 

прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции 

в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат“, който се изпълнява по Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ сключен с Държавен фонд 

„Земеделие“ и Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет 

– Кубрат“ по процедура BG06RDNP001-19.240 - MИГ Завет – Кубрат: подмярка 

7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ от подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски 

фонд за развитие на селските райони. 

Общата стойност на инвестиционния проект е  209 896,66 лв. като след 

неговата реализация ще бъде реконструирана зоната за отдих по протежението 

на традиционно съществуващата Екопътека, със създаване на места за отдих с 

туристически атракции, спортни и образователно-познавателни кътове и 

осигуряване на достъпна среда за хора със здравословни проблеми. 

С изпълнението на заложените в проекта дейности ще се реализират 

стратегически цели на Община Кубрат за създаване на устойчиво благоприятна, 

здравословна жизнена среда. Ще бъдат изпълнени екомерки за установяване на 

трайно природно равновесие в микросредата на територията, където ще се 

осъществява възпитателно въздействие за ангажирано, отговорно и 
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природосъобразно възпитание на младото население с привличането му в 

участие по дейности за  опазване на територията. 

През 2021 г. в областта на енергийната ефективност Община Кубрат 

изпълни проект „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел 

подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти: „Административна 

сграда № 1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж“ по Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0017-

C01/25.10.2019 г. сключен с Държавен фонд „Земеделие“ 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” по Програма за развитие на селските 

райони 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за 

развитие на селските райони. 

Общата стойност на инвестиционния проект е 311 496,91 лв. без ДДС, от 

които 224 511,14 лв. европейско, 39 619,61 лв. национално съфинансиране и 47 

366,16 лв. собствено финансиране на Община Кубрат. 

Главната цел на проекта е подобряване енергийната ефективност на 

сградата на Община Кубрат, като предпоставка за опазване на околната среда, 

създаване на оптимална жизнена среда, създаване на по-добри условия за 

развитие на икономиката и подобрен достъп до административни услуги. 

На 10.11.2021 г. Община Кубрат кандидатства с проектно предложение 

„Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детска градина 

„Пролет“, село Севар, община Кубрат“ на обща стойност 1 209 602,52 лв. по 

процедура BGENERGY-2.002 - „Енергийна ефективност в сгради“ от Програма 

„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ 

финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкият финансов механизъм (НФМ) 2014 – 

2021 г. 

С реализацията на проектното предложение за подобряване на 

енергийните характеристики ще се постигне намаляване потреблението на 

електрическа енергия, премахване на твърдото гориво като енергиен източник 

и преминаване към възобновяеми енергийни източници, както и  намаляване на 

вредните емисии и загубите от пренос на произведената топлина. 
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III. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНАТА ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА 

НАБЛЮДЕНИЕ 

В тази част на годишния доклад са обобщени резултатите от 

изпълнението на мерките, предвидени в Плана за интегрирано развитие на 

Община Кубрат през периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. Следвана е 

структурата на ПИРО - приоритети и специфични цели, като резултатите за 

изпълнението на конкретните мерки и цели са въз основа на информацията, 

предоставена от дирекциите и отделите в Община Кубрат, интернет страницата 

на общината, НСИ и общинските предприятия. 

Изпълнението на мерките, целите и приоритетите, заложени в Плана за 

интегрирано развитие на Община Кубрат е следното: 

Приоритет 1: Ускоряване на растежа на местната икономика 

Специфична цел 1.1: Повишаване на инвестиционната активност 

По отношение на инвестиционната активност на територията на Община 

Кубрат няма предпоставки за развитие на такава, за което до известна степен 

допринася липсата на забележителности, национални обекти и главни пътни 

артерии. 

На територията на общините Кубрат и Завет функционира сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група Завет – Кубрат“. В него участват: 

1. Община Завет и Община Кубрат - представители на публичния сектор; 

2. Физически лица (вкл. ЗП) с постоянен адрес на територията на Община 

Завет и Община Кубрат и юридически лица (ЕТ, ЕООД, ООД, АД и други) със 

седалище на територията на Община Завет и Община Кубрат - представители 

на стопанския сектор; 

3. Физически лица (вкл. активни граждани) с постоянен адрес на 

територията на Община Завет и Община Кубрат и юридически лица (НПО, 

Читалища и други) със седалище на територията на Община Завет и Община 

Кубрат - представители на нестопанския сектор. 

СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ има разработена и утвърдена Стратегия за 

водено от общностите местно развитие (СВОМР), която е планирана на база 

проучените и анализирани проблеми, потребности и тенденции в развитието на 
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съседните Общини Завет и Кубрат, като предлага решения за благоприятна 

промяна на социално-икономическата ситуация. 

Територията за прилагане на стратегията включва 24 населени места и 

обхваща население по постоянен адрес от 37 589 души. Обединявайки хората, 

ресурсите и териториите на двете съседни общини за подготовка и изпълнение 

на Стратегия за водено от общностите местно развитие, Сдружение „Местна 

инициативна група Завет – Кубрат“ определя своята мисия в това да активизира 

представителите на местната общност като основен двигател за постигане на 

устойчиво социално-икономическо развитие. Според заинтересованите страни 

от публичния, стопанския и гражданския сектор, Стратегията е инструмент, 

който чрез реализирани проекти ще подпомогне развитието на традиционните 

икономически отрасли, ще насърчи и създаде нови икономически дейности, ще 

подобри живота в населените места, ще обедини етносите и ще приобщи 

уязвимите групи. 

Специфична цел 1.2: Създаване на нови качествени работни места и 

подобряване достъпа до заетост 

През 2021 г. Община Кубрат участва в редица европейски, национални и 

регионални програми за заетост, като с тяхното реализиране бяха осигурени 

работни места на безработни жители от различни населени места в общината. 

Известен напредък е постигнат в областта на повишаването на 

производителността на труда чрез непрекъснати обучения, практики и други 

форми на опит. Полагат се и усилия в областта на иновациите. Все повече се 

наемат млади и образовани хора в общинската администрация, в областта на 

социалните услуги и образованието. Наемат се лица от населени места, 

различни от местата, където се извършва дейност. Въпреки това един от 

основните проблеми на общината си остава проблемът със задържането на 

хората в трудоспособна възраст. 

През 2021 г. се работи в посока подобряване на професионалната 

компетентност в общинската администрация чрез прилагане на принципа 

„учене през целия живот“ – активно участие на служители в онлайн обучения и 

семинари в различни области (инвестиционни проекти, обществени поръчки, 

социални дейности, административно обслужване, защита на личните данни и 

други). 
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С оглед повишаване на прозрачността и отчетността в дейността на 

администрацията се актуализират стари и се разработват нови вътрешни 

правила във всяка една област. 

Специфична цел 1.3.: Устойчиво развитие на селското и горското 

стопанство 

В областта на селското и горското стопанство Община Кубрат постига 

много добри резултати. През последните години на територията на общината се 

увеличиха площите на овощните градини с отглеждането на праскови, сливи, 

ябълки, орехи и лешници. Продължава отглеждането и производството на 

зърнени култури. 

Общината се специализира в развитието на преработвателната 

промишленост, по-конкретно преработка на селскостопанска продукция в 

малки и средни предприятия. 

Работи се в насока въвеждането на нови технологии и иновации в 

областта на селското стопанство. 

Общинските горски територии се стопанисват от общинско предприятие 

„Кубратска гора“ ЕООД гр. Кубрат и са с обща площ: 97 783,64 дка, като са 

разделени на 7 охранителни участъка. 

Общинското предприятие има сключен договор на стойност 202 873,12 

лв. за изпълнение на проект „Закупуване на линия за рязане, цепене и 

пакетиране на дърва за огрев“ по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски 

продукти“, към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ по 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

„Кубратска гора” ЕООД гр. Кубрат има изготвен и утвърден 

Горскостопански план за периода 2015 – 2025 г. 

Специфична цел 1.4.: Развитие на устойчив туризъм 

По отношение на туризма на територията на Община Кубрат няма 

предпоставки за развитие на такъв, за което до голяма степен допринасят 

липсата на забележителности и национални обекти. 

По отношение на културния туризъм в известна степен допринасят двата 

по-големи фолклорни фестивала – „Божурите“ и „Вълшебна плетеница – живи 

човешки съкровища“, от които през месец май 2021 г. след облекчаване на 
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мерките, свързани с COVID-19, се проведе изцяло на местно ниво само 

фестивал „Божурите 2021“, като фолклорният фестивал „Вълшебна плетеница 

– живи човешки съкровища“, който се провежда в с. Юпер беше отложен за 

месец юни 2022 г. 

Години наред в Община Кубрат фестивалът „Божурите“ се провежда и с 

участието на международни формации. В него са вземали участие фолклорни 

състави от Република Гърция, Република Северна Македония, Република 

Турция, Република Румъния, Република Сърбия и Черна гора, Република 

Молдова, Кралство Швеция и други. Фестивалът е посветен на красивите и диви 

божури, които в общината са от защитен вид. 

Приоритет 2: Съхраняване и развитие на човешкия потенциал 

Специфична цел 2.1: Качествено образование и обучение 

Качественото образование и обучение е един от основните приоритети на 

Община Кубрат. Изпълнявайки своите правомощия и отговорности, общината 

координира изпълнението на приема на ученици в общообразователните, 

профилираните и професионалните паралелки; обхвата на децата и учениците, 

подлежащи на задължително образование; поддържането и обновяването на 

материално-техническата база; организацията на учебния ден в средищните 

училища. Общината  съдейства за развитие на способностите и интересите на 

децата. 

Създадена е много добра организация за стартиране на учебната 

2020/2021 година: обновена е част от материалната база и учебната среда; 

осигурени са познавателни книжки, учебници и помагала, учебна 

документация; създадена е целодневна организация на учебния ден; осигурени 

са транспорт, столово хранене и медицински грижи. 

Обхващането на децата и учениците в задължителна училищна възраст 

(до 16 години) се проконтролира в предучилищното и училищно обучение в 

детските градини и училища, като целта е да не остане необхванато дете и 

ученик. 

Специфична цел 2.2: Качествено здравно обслужване, социални услуги, 

култура и спорт 

Здравното обслужване в Община Кубрат се осъществява основно от 

многопрофилна болница за активно лечение, филиал на център за спешна 
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неотложна медицинска помощ, амбулатории за първична медицинска помощ, 

индивидуална и групова медицинска практика. 

Извършваните социални услуги в Община Кубрат са съобразени с 

европейското законодателство в областта на социалната закрила, борбата с 

бедността и социалната изолация. Вниманието е насочено главно към най-

уязвимите групи: възрастни и самотни хора, хора с увреждания, деца в риск. 

Основните социални услуги, осъществявани от община Кубрат, включват: 

Домашен социален патронаж, Дом за стари хора, Дневен център за пълнолетни 

лица с увреждания, Център за обществена подкрепа, услугата „Личен асистент“, 

Център за предоставяне на услуги за ранно детско развитие, услугата „Личен 

асистент“ по механизма на личната помощ, домашна помощница и др. 

Община Кубрат съвместно с Агенцията по заетостта продължава да 

осигурява работа на лица до 29-годишна възраст, на хора с увреждания и др. 

(проект „Нова възможност за младежка заетост“ по ОПРЧР и проект „Обучения 

и заетост“). През 2021 г. по линия на механизма на личната помощ Община 

Кубрат е осигурила работни места за лични асистенти, като към 31.12.2021 г. 

броят им възлиза приблизително на 135 асистенти, които полагат грижи на хора 

в неравностойно положение. 

През 2021 г. Община Кубрат участва в редица европейски, национални и 

регионални програми за предоставяне на социални услуги, като с тяхното 

реализиране са обхванати всички потребители, които отговарят на поставените 

изисквания. Реализирани са и инвестиционни проекти за подобряване на 

материалната база на Общинско предприятие „Социални услуги“ и Дом за 

стари хора, с. Тертер. 

През 2021 г. в областта на културата и инфраструктурата на културни 

обекти Община Кубрат чрез изпълнението на инвестиционни проекти закупи 

нова мобилна сцена заедно с необходимата към нея осветителна и озвучителна 

техника. Беше извършен основен ремонт на вътрешните помещения и 

санитарния възел на Народно читалище „Напредък - Юпер 1915“ в с. Юпер, 

както и основен ремонт на покрива на Народно читалище „Отец Паисий“ в с. 

Севар“. 

През 2021 г. в областта на спорта приключи изпълнението на проект: 

„Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – 

Кубрат, Община Кубрат“, който се изпълни по Договор за предоставяне на 
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безвъзмездна финансова помощ, сключен с Държавен фонд „Земеделие“ и 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет – Кубрат“. 

Със закупуването на новото спортно оборудване е модернизирана 

съществуващата материална база за извършване на спортни дейности, което ще 

разшири кръга на спортните мероприятия на територията на община Кубрат и 

ще стимулира развитието на спорта, което от своя страна ще доведе до 

укрепване здравето на населението на територията на общината. 

Въпреки създалата се в страната COVID-19 обстановка, след облекчаване 

на мерките, отборите по хандбал от различните възрастови групи при 

момчетата и момичетата участваха успешно на местно, регионално и 

национално ниво. 

Приоритет 3: Териториална свързаност, устойчиво развитие и 

намаляване на неравенствата 

Специфична цел 3.1: Транспортна и цифрова свързаност 

По отношение на обществения транспорт се осъществяват редовни 

автобусни линии по направленията Русе, Разград, Исперих, Завет, Варна и 

София, както и на територията на общината. 

Община Кубрат работи усилено в насока подобряване на пътната 

настилка от общинската пътна и улична мрежа, като през 2021 г. са асфалтирани 

улици по населени места както следва: 

№ Населено място 
Ширина, 

м 

Дължина,       

м 

Площ,         

м2 

I. с. Беловец       

1 ул. "Бенковски" -  от к-ще с ул. „Тракия" до к-ще с 

ул. "Гео Милев" (край регулация с. Беловец отдясно) 4,30 200 856 

2 ул. "Цар Симеон" -  от к-ще с ул. "Хан Кубрат" до 

к-ще с ул. "Хан Омуртаг"  3,00 132 396 

3 
ул. "Тича" -  от к-ще с ул. "Оборище" до к-ще с ул. 

"Тимок"  4,00 137 548 

  Общо за с. Беловец   469 1800 

II. с. Бисерци       

1 
ул. "Родопи" от к-ще с ул. "Ю. Гагарин" до к-ще с 

ул. "Вихрен" 3,40 152 521 

2 
ул. "Вихрен" от к-ще с ул. "Родопи" до к-ще с ул. 

"Бисер" 4,30 41 179 

3 
ул. "Здравец" от к-ще с ул. "Вит" до к-ще с ул. 

"Баба Тонка" 3,20 151 480 
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№ Населено място 
Ширина, 

м 

Дължина,       

м 

Площ,         

м2 

4 
ул. "Розова долина" от к-ще с ул. "Ю. Гагарин" до 

к-ще с ул. "Вит" 4,50 165 745 

5 
ул. "Еделвайс" от к-ще с ул. "Хан Кубрат" до к-ще 

с ул. "В. Левски" 3,20 156 500 

  Общо за с. Бисерци   665 2 425 

III. с. Божурово       

1 ул. "Освобождение" -  от к-ще с ул. "Васил Левски" 

до край регулация с. Божурово/новата ОПМ/ 4,70 280 1308 

  Общо за с. Божурово   280 1308 

IV. с. Горичево       

1 ул. "Добруджа" -  от к-ще с ул. "Панайот Хитов" до 

край регулация на с. Горичево/новата ОПМ/ 6,40 457 2910 

  Общо за с. Горичево   457 2910 

V. с. Задруга       

1 
ул. "Волга" -  от к-ще с ул. "Арда" до  край 

регулация с. Задруга 3,30 90 295 

  Общо за с. Задруга   90 295 

VI. с. Звънарци            

1 
ул. "Ивайло" - от к-ще с ул. "Кирил и Методий" до 

к-ще с ул. "Лудогорие" 
5,10 140 710 

2 
ул. "Лудогорие" - от к-ще с ул. "Одрин" до к-ще с 

ул. "Ивайло" 4,60 166 756 

  Общо за с. Звънарци   306 1 466 

VII. с. Каменово       

1 
ул. "8 март" -  от к-ще с ул. "Космос" до  к-ще с ул. 

"Трапезица" 7,20 69 495 

  Общо за с. Каменово   69 495 

VIII. с. Медовене       

1 
ул. "Райна Княгиня" -  от к-ще с ул. "Витоша" до    

к-ще с ул. "Лудогорие"  6,30 124 785 

  Общо за с. Медовене   124 785 

IX. с. Мъдрево       

1 
ул. "Надежда" - от к-ще с  ул. "Добруджа" до нов 

асфалт 3,00 130 390 

2 
ул. "Добруджа" -  от к-ще с  ул. "Надежда"                                                                           

до к-ще с ул. "Делиорман" 3,00 79 237 

  Общо за с. Мъдрево   209 627 

X. с. Равно       

1 ул. "Васил Левски" -  от к-ще с  ул. "Васил 

Коларов" до к-ще с ул. "Валентина Терешкова" 6,40 105 670 
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№ Населено място 
Ширина, 

м 

Дължина,       

м 

Площ,         

м2 

2 ул. "Валентина Терешкова" -  от к-ще с  ул. 

"Никола Парапунов" до к-ще с ул. "Бузлуджа" 3,00 110 330 

  Общо за с. Равно   215 1000 

XI. с. Савин             

1 ул. "Стефан Стамболов" -  от к-ще с ул. "Хан 

Кубрат" до к-ще с ул. "Цар Симеон" 3,00 130 390 

  Общо за с. Савин   130 390 

XII. с. Севар       

1 ул. "Цар Самуил" - от к-ще с ул. "Хан Аспарух" до 

к-ще с ул. "Камчия" 3,90 200 782 

2 ул. "Средна гора" - от к-ще с ул. "Стара планина" 

до к-ще с ул. "Витоша" 3,70 136 505 

3 ул. "Витоша" - от к-ще с ул. "Средна гора" до к-ще 

с ул. "Антон Иванов" 3,50 139 487 

4 
ул. "Камчия" - от к-ще с  ул. "Цар Самуил" до к-ще 

с ул. "Марица" 3,70 127 467 

  Общо за с. Севар   602 2241 

XIII. с. Сеслав       

1 ул. "Васил Левски" - от к-ще с ул. "Надежда" до к-

ще с ул. "Ал. Стамболийски" 3,50 102 360 

2 
ул. "Дунав" - от к-ще с ул. "Остър меч" до к-ще с 

ул. "Ахелой" 3,70 201 743 

  Общо за с. Сеслав   303 1103 

XIV. с. Тертер       

1 
ул. "Добруджа" -  от новия асфалт до к-ще с ул. 

"Баба Тонка" 5,70 57 325 

  Общо за с. Тертер   57 325 

XV. с. Точилари       

1 
ул. "Цар Самуил" - от к-ще с ул. "Цар Калоян" до 

к-ще с ул. "Здравец" 6,60 118 780 

  Общо за с. Точилари   118 780 

XVI. с. Юпер       

1 ул. "Хан Кубрат" -  от к-ще с ул. "Църковна 

независимост" до к-ще с  ул. "Детелина" 6,80 77 527 

  Общо за с. Юпер   77 527 

 

В общинския център гр. Кубрат беше изпълнен проект: „Основен ремонт 

на открит паркинг в ПИ 40422.505.2179 в гр. Кубрат” на стойност 73 583,65 лв. 
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Паркингът е изцяло преасфалтиран, поставени са пътни знаци и е положена 

хоризонтална маркировка. 

Община Кубрат разполага със сравнително добре развита 

телекомуникационна мрежа. На територията й функционират офиси на трите 

мобилни оператора, две кабелни телевизии и пощенска станция. Освен от 

„Български пощи“ ЕАД, пощенски и куриерски услуги се извършват и от 

офисите на куриерските фирми „Еконт“ и „Спиди“. 

Специфична цел 3.2: Устойчива околна среда 

В областта на опазването на околната среда се полагат усилия за 

подобряване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, както и 

почистване на уличните платна и местата за обществено ползване. През 2021 г. 

беше закупен специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на 

стойност 368 400,00 лв., както и 102 броя контейнери тип „Ракла“ на стойност 

59 853,60 лв. 

Във връзка с изпълнението на инвестиционен проект „Реконструкция на 

Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на 

туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат“, по 

протежението на Екопътеката изцяло е подменен съществуващия водопровод 

от етернитови тръби с дължина 2 400 м, който беше силно амортизиран и в 

много участъци компрометиран, в следствие на което „Водоснабдяване Дунав” 

ЕООД извършваше чести ремонти за отстраняване на течовете. Изпълнението 

на проекта има пряка връзка с опазване и възстановяване на природното 

наследство, биологичното разнообразие, насърчаването на екосистемните 

услуги и „зелената“ инфраструктура. С изпълнението на заложените в проекта 

дейности ще се реализират стратегически цели на Община Кубрат за създаване 

на устойчиво благоприятна, здравословна жизнена среда. Ще бъдат изпълнени 

екомерки за установяване на трайно природно равновесие в микросредата на 

територията, където ще се осъществява възпитателно въздействие за 

ангажирано, отговорно и природосъобразно възпитание на младото население 

с привличането му в участие по дейности за  опазване на територията. 

През 2021 г. в областта на енергийната ефективност Община Кубрат 

изпълни проект „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел 

подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти: „Административна 

сграда № 1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж“ по Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0017-



ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КУБРАТ 2021-2027 Г. 

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021 - 31.12.2021 Г. 

28 
 

 

 

C01/25.10.2019 г. сключен с Държавен фонд „Земеделие“ 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” по Програма за развитие на селските 

райони 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за 

развитие на селските райони. 

Общата стойност на инвестиционния проект е 311 496,91 лв. без ДДС, от 

които 224 511,14 лв. европейско, 39 619,61 лв. национално съфинансиране и 47 

366,16 лв. собствено финансиране на Община Кубрат. 

Главната цел на проекта е подобряване енергийната ефективност на 

сградата на Община Кубрат, като предпоставка за опазване на околната среда, 

създаване на оптимална жизнена среда, създаване на по-добри условия за 

развитие на икономиката и подобрен достъп до административни услуги. 

На 10.11.2021 г. Община Кубрат кандидатства с проектно предложение 

„Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детска градина 

„Пролет“, село Севар, община Кубрат“ на обща стойност 1 209 602,52 лв. по 

процедура BGENERGY-2.002 - „Енергийна ефективност в сгради“ от Програма 

„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ 

финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкият финансов механизъм (НФМ) 2014 – 

2021 г. 

С реализацията на проектното предложение за подобряване на 

енергийните характеристики ще се постигне намаляване потреблението на 

електрическа енергия, премахване на твърдото гориво като енергиен източник 

и преминаване към възобновяеми енергийни източници, както и  намаляване на 

вредните емисии и загубите от пренос на произведената топлина. 

Специфична цел 3.3: Развитие на териториалното сътрудничество 

Развитието на партньорства с частния сектор, неправителствения сектор 

и местната общност и на трансграничното и транснационално сътрудничество 

е на сравнително ниско равнище. 
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IV. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ С 

ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНАТА 

1. Мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, 

обработване и анализ на данни. 

Индикаторите за наблюдение и оценка на Плана за интегрирано развитие 

на Община Кубрат включват: 

Приоритет 1: Ускоряване на растежа на местната икономика 

Специфична цел 1.1: Повишаване на инвестиционната активност 

Мярка 1.1.1: Изграждане и модернизиране на техническа 

инфраструктура за бизнес и предприемачество в Общината 

Мярка 1.1.2: Подкрепа за предприемачество – ново стартиращи 

предприятия в приоритетни сектори, семейни предприятия, бързорастящи 

предприятия и други 

Мярка 1.1.3: Подкрепа за предоставяне на услуги, насочени към развитие 

на предприемачеството и подобряване на елементи на бизнес средата 

Мярка 1.1.4: Насърчаване на дигиталната трансформация на 

предприятията 

Индикатори за продукт: 

RCO 12 - Предприятия, получаващи подкрепа за цифровизиране на своите 

продукти и услуги 

RCO 05 - Стартиращи предприятия, които получават подкрепа 

RCO 01 - Предприятия, получаващи подкрепа 

RCO 13 - Цифрови услуги и продукти, разработени за предприятията 

Индикатори за резултат: 

RCR 02 - Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа 

(безвъзмездни средства, финансови инструменти) 

RCR 03 - МСП, въвеждащи иновативен продукт или процес 

RCR 04 - МСП, въвеждащи иновация в маркетинга или организацията 

RCR 05 - МСП, въвеждащи иновация на равнището на предприятието 
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RCR 07 - Заявки за марка и дизайн 

RCR 08 - Публично-частни съвместни публикации 

Специфична цел 1.2: Създаване на нови качествени работни места и 

подобряване достъпа до заетост 

Мярка 1.2.1: Изграждане на умения и компетентности в съответствие с 

регионалния пазар на труда 

Мярка 1.2.2: Включване на безработни младежи в стажуване и 

чиракуване, субсидирана заетост, включително за първа работа, с цел устойчива 

интеграция на пазара на труда 

Мярка 1.2.3: Повишаване на квалификацията и преквалификация на 

заети лица в контекста на регионалните и местните потребности от 

квалификация на работната сила 

Мярка 1.2.4: Активиране и подкрепа при търсенето на работа, 

съответствие между търсене и предлагане 

Мярка 1.2.5: Подпомагане на МСП за запазване на работните места 

Индикатори за продукт: 

RCO 17 - Инвестиции за развитие на умения 

RCO 61 - Годишен брой на безработните лица, обслужвани чрез 

подобрени съоръжения на службите по заетостта (капацитет) 

RCO 17 - Инвестиции за развитие на умения 

RCO 61 - Годишен брой на безработните лица, обслужвани чрез 

подобрени съоръжения на службите по заетостта (капацитет) 

RCO 02 - Предприятия, получаващи подкрепа чрез безвъзмездни средства 

Индикатори за резултат: 

RCR 01 - Работни места, създадени в подкрепяните структури 

RCR 24 - МСП, които се възползват от дейности за развитие на умения, 

осъществявани чрез местна/регионална екосистема 

RCR 97 - Подпомагани стажове в МСП 

RCR 98 - Служители на МСП, които са преминали продължаващо 

професионално образование и обучение (продължаващо ПОО) (по видове 

умения: технически, управленски, предприемачески, други) 
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Специфична цел 1.3: Устойчиво развитие на селското и горското 

стопанство 

Мярка 1.3.1: Модернизиране и технологично обновяване на стопанства 

и инфраструктура в селското и горското стопанство 

Мярка 1.3.2: Модернизация и технологии за прецизно земеделие за 

подобряване на ефективността на производството 

Мярка 1.3.3: Насърчаване развитието на биологичното земеделие 

Мярка 1.3.4: Запазване и устойчиво развитие на горите 

Индикатори за продукт: 

RCO 02 - Предприятия, получаващи подкрепа чрез безвъзмездни средства 

RCO 12 - Предприятия, получаващи подкрепа за цифровизиране на своите 

продукти и услуги 

RCO 38 - Повърхностна площ на възстановената земя, за която се отпуска 

подкрепа 

RCO 26 - Зелена инфраструктура, изградена с цел приспособяване към 

изменението на климата 

Индикатори за резултат: 

RCR 35 - Жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения 

RCR 36 - Жители, които се ползват от мерки за защита от горски пожари 

RCR 37 - Жители, които се ползват от мерки за защита срещу природни 

бедствия, свързани с климата (различни от наводнения и горски пожари) 

Специфична цел 1.4: Развитие на устойчив туризъм 

Мярка 1.4.1: Възстановяване и социализация на паметниците на 

културното наследство 

Мярка 1.4.2: Развитие на различни видове туризъм (културен, 

религиозен, познавателен, еко и приключенски, селски туризъм) 

Мярка 1.4.3: Повишаване професионалната квалификация на заетите в 

туризма 

Индикатори за продукт: 

RCO 77 - Капацитет на подкрепяната инфраструктура в областта на 

културата и туризма 
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RCO 14 - Публични институции, получаващи подкрепа за разработване 

на цифрови услуги и приложения 

RCO 77 - Капацитет на подкрепяната инфраструктура в областта на 

културата и туризма 

RCO 101 - МСП, инвестиращи в развитие на уменията 

Индикатори за резултат: 

RCR 77 - Туристи/посещения в подпомогнатите обекти 

RCR 78 - Ползватели на подкрепяната културна инфраструктура 

 

Приоритет 2: Съхраняване и развитие на човешкия потенциал 

Специфична цел 2.1: Качествено образование и обучение 

Цел 2.1.1: Насърчаване на равния достъп до и завършването на 

качествено и приобщаващо образование и обучение 

Мярка 2.1.1.1: Обхващане и задържане в образователната система на 

деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст като местна 

и регионална политика 

Мярка 2.1.1.2: Дигитална трансформация на училищното образование, и 

обучение 

Мярка 2.1.1.3: Въвеждане на иновации в училищата 

Мярка 2.1.1.4: Опознаване на традициите 

Индикатори за продукт: 

RCO 67 - Капацитет на класните стаи на подкрепяната образователна 

инфраструктура (нови или модернизирани) 

RCO 14 - Публични институции, получаващи подкрепа за разработване 

на цифрови услуги и приложения 

Индикатори за резултат: 

RCR 70 - Годишен брой на децата, използващи подкрепяната 

инфраструктура за грижи за деца 

RCR 71 - Годишен брой на децата, използващи подкрепяната 

образователна инфраструктура 
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Цел 2.1.2: Придобиване на умения в съответствие с пазара на труда 

Мярка 2.1.2.1: Предлагане на обучение по професии и специалности с 

приоритетно значение за регионалния пазар на труда 

Мярка 2.1.2.2: Разширяване на системите и насърчаване на ученето през 

целия живот 

Индикатори за продукт: 

RCO 14 - Публични институции, получаващи подкрепа за разработване 

на цифрови услуги и приложения 

Индикатори за резултат: 

RCR 70 - Годишен брой на децата, използващи подкрепяната 

инфраструктура за грижи за деца 

RCR 71 - Годишен брой на децата, използващи подкрепяната 

образователна инфраструктура 

Цел 2.1.3: Модернизация на образователната инфраструктура 

Мярка 2.1.3.1: Обновяване на материалната база на образователната 

инфраструктура 

Мярка 2.1.3.2: Изграждане на инфраструктура за цифровизация на 

образованието 

Индикатори за продукт: 

RCO 67 - Капацитет на класните стаи на подкрепяната образователна 

инфраструктура (нови или модернизирани) 

RCO 14 - Публични институции, получаващи подкрепа за разработване 

на цифрови услуги и приложения 

Индикатори за резултат: 

RCR 70 - Годишен брой на децата, използващи подкрепяната 

инфраструктура за грижи за деца 

RCR 71 - Годишен брой на децата, използващи подкрепяната 

образователна инфраструктура 

Специфична цел 2.2: Качествено здравно обслужване, социални услуги, 

култура и спорт 
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Цел 2.2.1: Подобряване на здравната инфраструктура и социалните 

услуги 

Мярка 2.2.1.1: Подобряване достъпа на населението до здравни услуги 

Мярка 2.2.1.2: Осигуряване на медицинска помощ в отдалечени и 

труднодостъпни места 

Мярка 2.2.1.3: Осигуряване на по-добри условия на лекарите 

Мярка 2.2.1.4: Разкриване на нови социални услуги за възрастни хора 

Мярка 2.2.1.5: Разкриване на нови социални и интегрирани здравно-

социални услуги за резидентна грижа за лица с увреждания 

Мярка 2.2.1.6: Предоставяне на социални услуги за семейства и деца в 

риск 

Мярка 2.2.1.7: Обновяване на съществуващи социални обекти 

Индикатори за продукт: 

RCO 69 - Капацитет на подкрепяната инфраструктура за здравни грижи 

RCO 69 - Капацитет на подкрепяната инфраструктура за здравни грижи 

RCO 69 - Капацитет на подкрепяната инфраструктура за здравни грижи 

RCO 70 - Капацитет на подкрепяната социална инфраструктура (различна 

от жилищна) 

RCO 70 - Капацитет на подкрепяната социална инфраструктура (различна 

от жилищна) 

RCO 70 - Капацитет на подкрепяната социална инфраструктура (различна 

от жилищна) 

RCO 70 - Капацитет на подкрепяната социална инфраструктура (различна 

от жилищна) 

Индикатори за резултат: 

RCR 72 - Лица с достъп до подобрени здравни услуги 

RCR 73 - Годишен брой на лицата, които използват подкрепяните здравни 

заведения 

RCR 74 - Годишен брой на лицата, които използват подкрепяните 

съоръжения за социални грижи 
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RCR 75 - Средно време за реагиране при спешни медицински случаи в 

подкрепяната област 

Цел 2.2.2: Подкрепа за културни институции и дейности, достъп до 

културното наследство 

Мярка 2.2.2.1: Модернизиране на културни организации и сгради 

Мярка 2.2.2.2: Опазване, развитие и популяризиране на културното 

наследство и културните услуги 

Индикатори за продукт: 

RCO 77 - Капацитет на подкрепяната инфраструктура в областта на 

културата и туризма 

RCO 77 - Капацитет на подкрепяната инфраструктура в областта на 

културата и туризма 

Цел 2.2.3: Обновяване на спортната инфраструктура 

Мярка 2.2.3.1: Подобряване на училищната спортна инфраструктура 

Мярка 2.2.3.2: Обновяване на спортните съоръжения в населените места 

Мярка 2.2.3.3: Създаване на условия за спорт в общината 

Индикатори за продукт: 

RCO 70 - Капацитет на подкрепяната социална инфраструктура (различна 

от жилищна) 

RCO 70 - Капацитет на подкрепяната социална инфраструктура (различна 

от жилищна) 

RCO 70 - Капацитет на подкрепяната социална инфраструктура (различна 

от жилищна) 

 

Приоритет 3: Териториална свързаност, устойчиво развитие и 

намаляване на неравенствата 

Специфична цел 3.1: Транспортна и цифрова свързаност 

Цел 3.1.1: Изграждане на нова и подобряване на съществуващата пътна и 

улична мрежа 

Мярка 3.1.1.1: Обновяване на участъците от Републиканската пътна 

мрежа 
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Мярка 3.1.1.2: Поддържане и обновяване на общинската пътна и улична 

мрежа 

Мярка 3.1.1.3: Подобряване на вътреобщинската свързаност на 

населените места 

Мярка 3.1.1.4: Изграждане на пешеходни алеи и велоалеи между 

населените места в общината 

Мярка 3.1.1.5: Подобряване на транспортния достъп до туристически 

обекти 

Индикатори за продукт: 

RCO 44 - Дължина на новите пътища, получили подкрепа – други 

RCO 46 - Дължина на реконструираните или модернизирани пътища – 

други 

RCO 44 - Дължина на новите пътища, получили подкрепа – други 

RCO 46 - Дължина на реконструираните или модернизирани пътища – 

други 

RCO 44 - Дължина на новите пътища, получили подкрепа – други 

RCO 46 - Дължина на реконструираните или модернизирани пътища – 

други 

RCO 58 - Подкрепяна велосипедна инфраструктура 

RCO 44 - Дължина на новите пътища, получили подкрепа – други 

RCO 46 - Дължина на реконструираните или модернизирани пътища – 

други 

Индикатори за резултат: 

RCR 55 - Ползватели на новоизградени, реконструирани или 

модернизирани пътища 

RCR 56 - Спестено време вследствие на подобрената пътна 

инфраструктура 

RCR 101 - Спестено време вследствие на подобрената железопътна 

инфраструктура 

Цел 3.1.2: Подобряване на цифровата свързаност 
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Мярка 3.1.2.1: Осигуряване на мрежа от информационни и 

комуникационни технологии от високо ниво до обекти на публичните услуги в 

здравеопазването, образованието, социалното подпомагане и културата 

Индикатори за продукт: 

RCO 14 - Публични институции, получаващи подкрепа за разработване 

на цифрови услуги и приложения 

Индикатори за резултат: 

RCR 11 - Потребители на нови обществени цифрови услуги и приложения 

RCR 12 - Потребители на нови цифрови продукти, услуги и приложения, 

разработени от предприятия 

RCR 13 - Предприятия, постигащи висок интензитет на цифровите 

технологии 

RCR 14 - Предприятия, които използват публични цифрови услуги 

RCR 53 - Домакинства с абонаменти за широколентов достъп до мрежа с 

много висок капацитет 

RCR 54 - Предприятия с абонаменти за широколентов достъп до мрежа с 

много висок капацитет 

Специфична цел 3.2: Устойчива околна среда 

Цел 3.2.1: Изграждане и поддържане на техническа инфраструктура 

Мярка 3.2.1.1: Подобряване техническото състояние на водопроводните 

системи 

Мярка 3.2.1.2: Подобряване на водоснабдяването и качествата на 

питейните води 

Мярка 3.2.1.3: Рекултивация на нерегламентирани депа за ТБО 

Мярка 3.2.1.4: Опазване чистотата на въздуха 

Индикатори за продукт: 

RCO 26 - Зелена инфраструктура, изградена с цел приспособяване към 

изменението на климата 

RCO 30 - Дължина на новите или консолидираните тръби за битови нужди 

RCO 38 - Повърхностна площ на възстановената земя, за която се отпуска 

подкрепа 
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RCO 39 - Инсталирани системи за мониторинг на замърсяването на 

атмосферния въздух 

Индикатори за резултат: 

RCR 41 - Жители, свързани към подобрени системи за снабдяване с вода 

RCR 42 - Жители, свързани поне към системи за вторично пречистване на 

отпадъчни води 

RCR 43 - Загуби на вода 

RCR 44 - Адекватно третирани отпадъчни води 

Цел 3.2.2: Енергийна инфраструктура и ефективност 

Мярка 3.2.2.1: Диверсификация на енергийните доставки и нарастване 

дела на възобновяемите източници 

Мярка 3.2.2.2: Подобряване на енергийната ефективност 

Мярка 3.2.2.3: Газификация на обществени и битови обекти 

Мярка 3.2.2.4: Високоефективно комбинирано производство на енергия, 

районни отоплителни и охладителни системи 

Мярка 3.2.2.5: Насърчаване и намаляване на енергийната интензивност в 

домакинствата 

Индикатори за продукт: 

RCO 22 - Допълнителен капацитет за производство на енергия от 

възобновяеми източници (електроенергия, топлинна енергия) 

RCO 97 - Брой на подкрепяните енергийни общности и общности за 

енергия от възобновяеми източници 

RCO 18 - Домакинства, получили подкрепа за подобряване на 

енергийните характеристики на жилището си 

RCO 19 - Обществени сгради, получили подкрепа за подобряване на 

енергийните им характеристики 

RCO 20 - Новопостроени или подобрени регионални мрежови линии за 

отопление 

RCO 20 - Новопостроени или подобрени регионални мрежови линии за 

отопление 
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RCO 98 - Домакинства, подкрепяни за използването на интелигентни 

енергийни мрежи 

Индикатори за резултат: 

RCR 26 - Годишно крайно потребление на енергия (за следните цели: 

жилищни, частни нежилищни, обществени нежилищни) 

RCR 27 - Домакинства с подобрени енергийни характеристики на своите 

жилища 

RCR 28 - Сгради с подобрена енергийна класификация (жилищни, частни 

нежилищни, обществени нежилищни) 

RCR 29 - Очаквани емисии на парникови газове 

RCR 30 - Предприятия с подобрени енергийни характеристики 

Цел 3.2.3: Опазване и възстановяване на природното наследство, 

биологичното разнообразие, насърчаване на екосистемните услуги и „зелената“ 

инфраструктура 

Мярка 3.2.3.1: Опазване на идентичността на природното наследство и 

наследеното биологично разнообразие 

Мярка 3.2.3.2: Включване в проекти за трансгранично сътрудничество 

Мярка 3.2.3.3: Изграждане на „зелена“ инфраструктура 

Индикатори за продукт: 

RCO 37 - Площ на защитените зони по „Натура 2000“, обхванати от мерки 

за опазване и възстановяване в съответствие с рамката за приоритетни действия 

RCO 99 - Площ извън защитените зони по „Натура 2000“,обхванати от 

мерки за опазване и възстановяване 

RCO 87 - Организации, осъществяващи трансгранично сътрудничество 

RCO 83 - Съвместни стратегии/планове за действие, разработени или 

изпълнени 

Индикатори за резултат: 

RCR 50 - Жители, които се ползват от мерки по отношение на качеството 

на въздуха 

RCR 95 - Жители, които имат достъп до нова или модернизирана зелена 

инфраструктура в градските райони 
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RCR 51 - Жители, които се ползват от мерки за намаляване на шума 

RCR 52 - Възстановяване на земя, използвана за зелени площи, социално 

жилищно настаняване, икономически или общностни дейности 

RCR 64 - Годишен брой на лицата, използващи специално 

предназначената велосипедна инфраструктура 

Специфична цел 3.3: Развитие на териториалното сътрудничество 

Мярка 3.3.1: Активизиране на трансграничните контакти и разширяване 

на сътрудничеството със съседните гранични райони 

Мярка 3.3.2: Инвестиции за повишаване на местното предприемачество 

и насърчаване конкурентоспособността на МСП (които да бъдат привлечени 

като директни получатели на помощта по програмите за трансгранично 

сътрудничество) 

Мярка 3.3.3: Развитие на трансгранично сътрудничество за решаване на 

съвместни екологични проблеми 

Мярка 3.3.4: Развитие на алтернативни форми на туризъм с по-висока 

добавена стойност 

Мярка 3.3.5: Трансгранични проекти в областта на споделените здравни 

услуги 

Индикатори за продукт: 

RCO 88 – Трансгранични проекти за партньорско обучение с цел 

засилване на дейностите за сътрудничество 

RCO 81 - Участници в инициативи за трансгранична мобилност 

RCO 82 - Участници в съвместни действия за насърчаване на равенството 

между половете, равните възможности и социалното приобщаване 

RCO 87 - Организации, осъществяващи трансгранично сътрудничество 

RCO 90 - Трансгранични проекти, водещи до създаване на мрежи и 

клъстъри 

RCO 83 - Съвместни стратегии/планове за действие, разработени или 

изпълнени 

RCO 84 - Съвместни пилотни дейности, изпълнявани по проекти 

Индикатори за резултат: 
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RCR 79 - Съвместни стратегии/планове за действие, предприети от 

организации при/след приключването на проект 

RCR 80 - Съвместни пилотни дейности, предприети/усъвършенствани от 

организации при/след приключването на проект 

RCR 81 - Участници, които приключват съвместни схеми за обучение 

RCR 82 - Правни или административни пречки, които са преодолени или 

смекчени 

RCR 83 - Лица, обхванати от подписаните съвместни споразумения 

RCR 84 - Организации, които осъществяват трансгранично 

сътрудничество 6-12 месеца след приключването на проект 

RCR 85 - Участници в съвместни действия 6-12 месеца след 

приключването на проект 

RCR 86 - Заинтересовани страни/институции с повишен капацитет за 

трансгранично сътрудничество 

 

2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на 

Плана за интегрирано развитие на общината през съответната 

година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми. 

Като основен проблем и през 2021 г. остава пандемията от COVID-19, 

която оказа негативно влияние върху всички процеси и дейности на Община 

Кубрат. Капиталовата програма на общината е в голяма степен изпълнена, като 

бяха положени големи усилия за подобряване на упоменатата по-горе в 

изложението социална и техническа инфраструктура. 

Всички неизпълнени дейности ще бъдат включени в капиталовата 

програма на Община Кубрат за 2022 г., след приемането на държавния бюджет 

на Република България за 2022 г. 

 

3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията 

по изпълнение на Плана за интегрирано развитие на общината. 

Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, 

на които се основава провеждането на държавната политика за регионално 

развитие, е принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички 
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нива при осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, 

наблюдението и оценката. 

В съответствие с чл. 72, ал. 2 от ППЗРР, за резултатите от наблюдението 

на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината се разработва 

годишен доклад, който след приемането му с решение на Общинския съвет ще 

бъде публикуван на интернет страницата на Община Кубрат. 

В рамките на всеки проект, предвиден за изпълнение през 2021 г., са 

осигурени мерки и извършени адекватни действия за информиране и 

публичност. 

 

4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на Плана за 

интегрирано развитие на общината със секторните политики, 

планове и програми на територията на общината. 

За повишаване степента на изпълнимост и приложимост на Плана за 

интегрирано развитие на общината се изпълняват следните мерки: 

 съгласуване на Плана за интегрирано развитие на общината с 

оперативните програми, като източници на средства, както и с 

Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен 

регион за планиране от ниво 2 за периода 2021 - 2027 г.; 

 провеждане на коригиращи действия, на базата на предложения от 

заинтересованите страни; 

 актуализиране на приетите от Общински съвет – Кубрат наредби, 

програми, планове и др. в съответствие с целите и мерките предвидени в 

Плана за интегрирано развитие на общината. 

 

5. Мерки за прилагане принципа на партньорство. 

Партньорският модел на управление е необходим за бъдещото развитие 

на Община Кубрат. Благодарение на неговото приложение общината ще може 

да реализира процеса съвместно, комуникирано с партньорите, при вземането 

на решения и координирането на техните изпълнения. В процеса на управление 

на политиките за регионално развитие са въвлечени разнородни по своите 

интереси и функции заинтересовани страни - институции, организации, 

административни звена, общности (групи) от различни юридически и 
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физически лица, които имат конкретен интерес във връзка с реализацията на 

публична политика/план и са нейни поддръжници или противници. С помощта 

на партньорството може да се осъществи целенасочено взаимодействие между 

тях, което ще гарантира успешното развитие на дейността. 

Работата в партньорство не означава само информиране или 

консултиране. Преди всичко означава съвместно вземане на решения и 

съвместни действия за изпълнение на тези решения. Решения, които 

първоначално са общоприети от мнозинството партньори имат висока 

обществена подкрепа в процеса на реализацията. 

В допълнение, за прилагане на принципа на партньорство е 

препоръчително засилване на сътрудничеството с местни сдружения с цел 

увеличаване на гражданското участие в процеса по реализация на Плана за 

интегрирано развитие на общината и останалите стратегически документи и 

включване на всички заинтересовани страни чрез организиране на обществени 

обсъждания, кръгли маси, форуми и други подходящи форми на участие. 

 

6. Резултати от извършени оценки към края на съответната година. 

През 2021 г. не са извършвани експертни оценки за изпълнението на 

Плана за интегрирано развитие на Община Кубрат 2021 – 2027 г., тъй като 

междинната оценка се извършва в средата на периода, а последващата в края. 

Оценка на изпълнението е представена единствено с този доклад чрез 

проследяване на системата от целеви индикатори и отчета за изпълнените 

проекти и обекти на територията на общината. 

Напредъкът в някои от секторите е очевиден от изложените факти и 

данни. Ползвайки данните за индикаторите за оценка на предходния Общински 

план за развитие на Община Кубрат с период на действие 2014 – 2020 г. е видно, 

че в различни сектори и направления, се очертават трайни тенденции на 

изменение в положителна насока, свързани с подобряване на инфраструктурата, 

подобряване на предоставяните социални услуги и развитие на 

информационните и комуникационни технологии. 

Увеличен е делът на населението, ползващ подобрена инфраструктура, 

увеличен е броя на предоставяните социални услуги, в резултат на повишената 

квалификация на служителите от администрацията е съкратено времето за 

предоставяне на административни услуги на гражданите, подобрено е 
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оборудването в училищата и са въведени съвременни методи на преподаване. В 

обобщение, може да бъде направен извод, че в не малка степен са постигнати 

планираните за 2021 г. цели. 

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПЛАН ЗА 

ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КУБРАТ 2021 – 2027 г. 

В Община Кубрат е създадена много добра организация за прилагане и 

изпълнение на Плана за интегрирано развитие от гледна точка на планирани и 

реализирани проекти, вътрешен мониторинг и контрол. През последните 

години общинската администрация се възползвала от почти всички 

възможности за кандидатстване с инвестиционни проекти, привличане и 

усвояване на средства от европейски фондове и програми на министерствата. 

Общината натрупва сериозен опит в разработване на проекти и 

административен капацитет за тяхното управление и отчитане. 

Община Кубрат следи за всички възможни европейски и национални 

програми и донорски организации, които биха могли да финансират отделни 

обекти, дейности и проекти, което да доведе до постигане целите на Плана за 

интегрирано развитие на Община Кубрат 2021 – 2027 г. 

 

 


