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№ по 

ред 
Цели (дейност/мярка) 

 

Индикатор Отговорник Срок 

1 2 3 4 5 

1. Разширяване обхвата и подобряване на качеството на 

предлаганите административни услуги за граждани и бизнес 

чрез: 

 

   

1.1. Внедряване на комплексно административно обслужване в контекста 

на § 1, т. 5 от АПК. 

 

Брой услуги Секретар на 

община 

25.03.2015 г. 

1.2. Разширяване на каналите и формите за достъп до административни 

услуги предоставяни от администрацията. 

 

Брой нови Секретар на 

община 

25.03.2015 г. 

1.3. Разширяване обхвата на електронната система за управление на 

процесите, вкл. за предоставяне на услуги, чрез: 

 

   

1.3.1. Работа с модул „Наказателни постановления“ и модул „Общинска 

собственост“ в АИС „Архимед“ 

 

Брой записи Секретар на 

община 

01.09.2015 г. 

1.3.2. Служебен обмен на информация по АИС „Архимед“ , между 

експертите в звената във връзка с осигуряването на комплексно 

административно обслужване; 

Нива на достъп Секретар на 

община 

25.03.2015 г. 

1.4. Снемане на електронен образ на всички входящи и изходящи 

документи в АИС „Архимед“ 

 

Брой снети документи Секретар на 

община 

01.03.2015 г. 

1.5. Разширяване обхвата на интернет страницата на общината с оглед 

предоставянето на услуги 

 

Брой услуги Секретар на 

община 

01.10.2015 г. 

1.6. Закупуване и поддържане съгласно изискванията на ЗОП, публичен 

регистър, софтуерно приложение „Профил на купувача“ 

 

1 брой сохфтуер и брой 

записи 

Заместник-кмет – 

обществени 

поръчки 

01.10.2015 г. 

1.7. Предоставяне на административни услуги чрез лицензиран пощенски 

оператор. 

 

Сключен договор Секретар на 

община 

01.10.2015 г. 
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1.8. Събиране на обратна информация от клиентите ни за качеството на 

обслужване чрез анкетни карти. 

 

Брой анкетни карти Секретар на 

община 

31.12.2015 г. 

1.9. Изработване на Общ устройствен план на Община Завет. 

 

ОУП – 1 бр. Заместник-кмет – 

устройство на 

територията 

31.12.2015 г. 

1.10. Актуализиране на вътрешните нормативни актове – правилници, 

наредби, инструкции. 

 

Брой актове Заместник-кметове 

на община; 

секретар на община 

01.11.2015 г. 

2. Повишаване административния капацитет на служителите при 

Общинска администрация Завет: 

 

   

2.1. Изготвяне на Годишен план за обучение на персонала и 

специализирани обучения при промяна в нормативната база и по 

новите оперативните програми. 

 

Годишен план – 1 бр. Секретар на 

община 

01.03.2015 г. 

2.2. Участие в специализирани обучения на общински служители 

 

Брой сртификати Секретар на 

община 

31.12.2015 г. 

2.3. Кандидатстване с проект по ОП „Добро управление“   

 

Проект Кмет на община 31.12.2015 г. 

3. Повишаване информираността на местната общност и 

подобряване участието на гражданите, медиите и 

неправителствения сектор в управлението на общината:  

 

   

3.1. Изпълнение на дейностите в Плана за ефективно и прозрачно 

управление на Община Завет за 2015 г. 

 

Индикатори в плана Заместник-кметове 

на община; 

секретар на община 

31.12.2015 г. 

4. Оптимизиране на училищната мрежа в Община Завет. 

 

Брой училища Заместник-кмет – 

образование 

31.12.2015 г. 

5. Социална политика: 

 

   

5.1. Откриване на нови социални услуги в община Завет  

 

Брой услуги Заместник-кмет – 

социални дейности 

31.12.2015 г. 
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5.2. Разкриване на работни места финансирани от национални програми и 

европейски фондове и програми. 

 

Брой работни места Заместник-кмет – 

социални дейности 

31.12.2015 г. 

5.3. Местна инициатива за откриване на временни работни места за 

студенти в редовна форма на обучение – до 10 студента за по 2 месеца 

(юли и август). 

 

Брой студенти Заместник-кмет – 

социални дейности 

31.12.2015 г. 

6. Подобряване на качеството на околната среда 

 

   

6.1. Разширяване на информационната и внедряване на мониторингова 

система за опазване на околната среда 

Брой събития Заместник-кмет – 

опазване на 

околната среда 

31.12.2015 г. 

6.2. Разширяване на обхвата на въведената система за разделно събиране 

на отпадъци 

Брой контейнери Заместник-кмет – 

опазване на 

околната среда 

31.12.2015 г. 

6.3. Разработване на Програма за управление на дейностите по 

отпадъците 2015-2018г. 

 

Програма  Заместник-кмет – 

опазване на 

околната среда 

01.11.2015 г. 

6.4. Усвояване на безлихвен заем на Община Завет от Предприятие за 

управление на дейностите по опазване на околната среда/ПУДООС/ 

за реализиране на проект: „Подобряване на системата за 

сметосъбиране и сметоизвозване в община Завет”. 

 

Специализиран 

автомобил за 

сметосъбиране и 

сметоизвозване; 

Специализиран 

автомобил - мини челен 

товарач; 60 броя 

контейнери 

Заместник-кмет – 

опазване на 

околната среда 

01.06.2015 г. 

6.5. Участие с проекти в Национална кампания „За чиста околна среда – 

2015 г.“ – 6 бр. 

 

Брой внесени проекти Заместник-кмет – 

опазване на 

околната среда 

20.02.2015 г. 

7. Развитие на ВиК и транспортната инфраструктура: 

 

   

7.1. Проектиране и подготовка на техническа документация за: 
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7.1.1. водоснабдителни системи; Бр. проекти Заместник-кмет – 

проекти и програми 

31.12.2015 г. 

7.1.2. канализационни системи и ПСОВ; Бр. проекти Заместник-кмет – 

проекти и програми 

31.12.2015 г. 

7.1.3. изграждане и поддържане на пътна мрежа; Бр. проекти Заместник-кмет – 

проекти и програми 

31.12.2015 г. 

7.1.4. реконструкция на улици в населените места на общината; Бр. проекти Заместник-кмет – 

проекти и програми 

31.12.2015 г. 

7.2. Текущ ремонт по поддържане на улици в Община Завет. 

 

Брой улици Заместник-кмет – 

устройство на 

територията и 

обществени 

поръчки 

31.12.2015 г. 

7.3. Реализиране на проект "Повишаване привлекателността на жизнената 

среда в населени места от Община Завет чрез реконструкция на 

улици"  на стойност 1 431 456,00 лв., по Мярка 322 "Обновяване и 

развитие на населените места" от Програма за развитие на селските 

райони 2007 – 2013г.  

 

Разрешение за ползване Заместник-кмет – 

проекти и програми 

01.04.2015 г. 

8. Подобряване на енергийната ефективност: 

 

   

8.1. Участие в Национална програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради  

Брой договори Заместник-кмет; 

секретар на община 

31.12.2015 г. 

8.2. Обследване за енергийна ефективност на сгради общинска 

собственост – 3 бр. 

 

Брой обекти Заместник-кмет – 

устройство на 

територията и 

общинска 

собственост 

31.12.2015 г. 

8.3. Ремонт (подмяна на дограма, котли и др.)  в сгради общинска 

собственост – 5 бр. 

 

Брой сгради Заместник-кмет – 

устройство на 

територията и 

общинска 

собственост 

01.11.2015 г. 
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8.4. Доизграждане и поддържане на енергоефективно улично осветление в 

населените места на общината. 

Брой подменени тела Заместник-кмет-

чистота 

31.12.2015 г. 

9. Благоустрояване на населените места в общината: 

 

   

9.1. Реализиране на проект „Подобряване достъпа на населението на 

община Завет, област Разград до спортни и свързани със свободното 

време и отдиха услуги ” на стойност 4 195 742,00 лв. по Мярка 321  

„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”от 

Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г. 

Разрешение за ползване Заместник-кмет – 

проекти и програми 

01.08.2015 г. 

9.2. Проектиране и подготовка на техническа документация за 

повишаване привлекателността на жизнената среда в населените 

места от Община Завет 

 

Брой проекти Заместник-кмет – 

проекти и програми 

31.12.2015 г. 

9.3. Привличане на допълнителни средства от европейските фондове и 

програми за 2015 год. 

 

Привлечени средства в 

лева 

Заместник-кмет – 

проекти и програми 

31.12.2015 г. 

10. Произвеждане на избори за местни органи на власт 2015 г.   

 

Избрани местни органи 

на власт 

Секретар на 

община 

Съгласно Указ на 

президента 

 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:……………………… 

АХТЕР ВЕЛИЕВ 

Кмет на община Завет 

 

 

 
Изготвил:……………….. 

Халиме Мехмедова 

Секретар на община 


