
ДОКЛАД 

КЪМ АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА    

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КУБРАТ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОДИНА 

 

 

Днес общините представляват важен фактор за реалното повишаване на 

качеството на живот на гражданите и подобряване бъдещето на Република България.   

            Общинският план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020 година 

представлява документ за стратегическо планиране на устойчивото интегрирано местно 

развитие на Община Кубрат. С него се определят средносрочните цели  и приоритети за 

развитие на общината, като се отчитат специфичните й характеристики и потенциалът й. 

Общинският план за развитие е разработен за 7-годишен период на действие и има 

следното съдържание: 

 Анализ на икономическото и социалното развитие на Община Кубрат. 

 Цели и приоритети за развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020 

година. 

 Индикативна финансова таблица. 

 Индикатори за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие на 

Община Кубрат за периода 2014-2020 г. 

 Необходими действия по наблюдение, оценка и актуализация на плана. 

Система за наблюдение и оценка (СНО) на плана. 

 Прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация и 

публичност. 

 Програма за реализация на Плана за развитие на Община Кубрат за периода 

2014-2020 година. 

            Общинският план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020 година 

отразява целите и приоритетите на: 

 Стратегия „Европа 2020“ (Стратегия на Европейския съюз за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж); 

 Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове, 2007г. 

 Национална програма за развитие „България 2020“; 

 Национална стратегия за регионално развитие на Република България за 

периода 2012-2020г.; 

 Регионален план за развитие на Северен централен район  за 2014-2020г.; 

 Национална програма за реформи на Република България. 

 

       Съгласно чл.35, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие 

Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането на 

общинския план за развитие. Съгласно чл.38, ал.1 Общинският план за развитие се 

актуализира: 

1. при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината;  

2. в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната стратегия за 

развитие;  



3. в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 

законодателството на ЕС; 

4. при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху 

изпълнението на общинския план за развитие; 

5. на основата на резултатите от междинната или последващата оценка. 

         На този етап възникна необходимост от актуализиране на: 

 Стратегическа цел 1: Изграждане на качествена жизнена среда, 

осигуряваща благоприятни условия за живот, висока трудова заетост и 

производителност на труда., Приоритет 1:  Укрепване на човешкия 

капитал, Специфична цел 2: Подобряване качеството на предоставяните 

услуги на територията на общината, като са добавени следните мерки: 

 Мярка 3: Разширяване на възможността за подобряване качеството 

на живот на хора с увреждане и техните семейства чрез насърчаване 

на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на 

пазара на труда. 

  Мярка 4: Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие 

и насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на 

трудовата активност на семейства с деца / включително с 

увреждания/. 

  Мярка 5: Реализация на комплексни действия в посока улесняване 

достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез 

предоставяне на иновативни социални и здравни услуги. 

 Мярка 6: Предоставяне на възможности за връщане на пазара на 

труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.  

 Мярка 7: Повишаване качеството на живот, социално включване и 

намаляване на бедността, както и трайна интеграция на 

маргинализираните общности, включително на ромите чрез 

реализация на комплекси мерки и прилагането на интегриран 

подход. 

 Стратегическа цел 1: Изграждане на качествена жизнена среда, 

осигуряваща благоприятни условия за живот, висока трудова заетост и 

производителност на труда., Приоритет 3: Устойчиво градско и селско 

развитие, Специфична цел 2: Подобряване на благоустройството и 

комуникационната свързаност, като са добавени следните мерки: 

 Мярка 9: Ремонт на уличната мрежа в населени места от общината. 

 Мярка 10: Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане 

на общинска образователна инфраструктура с местно значение към 

стратегическа. 

 Стратегическа цел 2: Постигане на балансиран и устойчив икономически 

растеж чрез ефективно и рационално използване на местните ресурси, 

Приоритет 3: Съхраняване на културно-историческото наследство и 

развитие на туризма, Специфична цел 1: Опазване на природното и 

културно-историческо наследство, като е добавена следната мярка:  



   Мярка 1: Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура. 

 

          Промените са продиктувани от настъпилите изменения на икономическите и 

социалните условия в общината. 
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