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I. ВЪВЕДЕНИЕ ОУПО  

Настоящият Общ устройствен план на община Завет е разработен на основа 

изпълнение на Договор №21 от 03.12.2014 г., с предмет: „Изработване на проект за общ 

устройствен план на община Завет“, сключен между ДЗЗД „План Консулт Завет“ и 

община Завет. 

За територията на общината са влезли в сила и предстоят да бъдат актуализирани 

система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното 

развитие по смисъла на Закона за регионално развитие. Реализациите на предвижданията 

на тези стратегически документи, в т. ч. и тяхното евентуално финансиране по оперативни 

програми на ЕС, се нуждаят от актуална и адекватна устройствена планова основа. За 

осигуряване на такава основа, Законът за устройство на територията регламентира 

възможността за изработване на общ устройствен план на община /ОУПО/, който обхваща 

населените места в общината и техните землища. Предназначението на този планов 

документ е дефинирано по-подробно в чл. 106 от ЗУТ. 

Ръководството на община Завет оценява потребността от изработване на ОУПО 

като основа на бъдещото управление на общинската територия. Настоящият проект е 

разработен в съответствие със стратегическата рамка за регионално развитие на 

Северозападна България, област Плевен, община Завет и законовата нормативната уредба 

в тази сфера като спазва изискванията, дефинирани в Техническото задание на 

Възложителя. 

Информационно-техническа основа за изработване на ОУПО 

От основно значение за разработването на ОУПО е осигуряването и използването 

на максимално актуална информация, отразяваща достатъчно точно текущата ситуация и 

тенденции. Дейността по информационното осигуряване има няколко основни аспекта:  

 Анализиране на различните заинтересовани страни към изготвянето на ОУП на 

община Завет и техните нужди.  

 Намиране и организиране на необходимите изходни данни за анализа с цел 

създаване на система от териториални социално-икономически индикатори. Тъй като 

информационната обезпеченост на анализа е от критично значение за успешното 

изпълнение на договора, е необходимо да бъдат внимателно проучени и оценени 

изходните данни и да бъдат идентифицирани информационните дефицити и 

недостатъците в качеството на данните. За целта е създаден работен механизъм за анализ 
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на информационната обезпеченост. С помощта на този инструмент се създаде основата за 

събиране, оценка и обработка на източници на данни и информация и индикатори при 

осъществяването на дейностите по проекта.

 Фактическото събиране, обработка и интеграция на необходимите данни в 

централизираната географска база, част от специално разработеното за целите на проекта 

специализирано ГИС приложение. То служи също както като платформа за събиране и 

анализ на данни и генериране на информация, така и за осигуряване на широк достъп до 

информационните ресурси, разработения ОУП на община Завет и неговото управление. 

Създаването на адекватна информационна платформа за събиране, интегриране, 

обработка и анализ на информацията е от основно значение за ефективното планиране и 

управление на територията. Именно информационната база се явява свързващото звено 

между очакванията, свързани с плана на различните категории заинтересовани страни и 

наличния потенциал и реалните сравнителни предимства на територията. Казано с други 

думи, информационната осигуреност е елементът, който осигурява задълбочен и 

реалистичен поглед върху територията и пространственото поведение на свързаните с нея 

природни и социални системи. 

В тази връзка е разработено специализирано ГИС приложение, насочено към  

събиране, обработка, интеграция, анализ и визуализация на данни и информация, свързани 

с територията на община Завет. Географските Информационни Системи /ГИС/ отдавна 

са се наложили като основен инструмент за подпомагане вземането на решения при 

планирането и управлението на териториалните системи. ГИС технологията 

подпомага организирането на данните, свързани с територията и улеснява разбирането и 

пространственото асоцииране на съществуващите проблеми, като същевременно 

осигурява мощни инструменти за анализ и синтез на необходимата информация за 

тяхното разрешаване. Тази пространствено-реферирана информация е ресурс от критично 

значение в процеса на вземане на решения при управлението на регионалното развитие и 

устройство на територията. 

В този смисъл ГИС и другите, свързани с тях геоинформационни технологии 

позволяват постигането на по-голяма обективност на информацията за реалния свят и 

значително подобряват информационното осигуряване на вземаните решения, засягащи 

управлението на територията като интегриран комплекс от отделни разнородни аспекти. 

ГИС технологията осигурява единна интеграционна среда за различните по характер и 

генезис данни и информация за територията, като по този начин позволява системно 
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разглеждане, анализиране и решаване на проблемите, в това число интегриране на 

проблемите на околната среда в регионалното развитие и устройството на територията. 

Концепцията, върху която се основава ГИС приложението за нуждите на  

настоящата поръчка, се базира върху следните основни моменти:  

 Целева ГИС за територията на община Завет, която да съдържа необходимите 

пространствени и атрибутивни данни за анализа на територията; 

 Специализирани аналитични протоколи, генериращи цифрови информационни 

слоеве, представящи определени фактори и условия, оказващи влияние върху развитието 

и потенциала на територията; 

 Специализирано ГИС приложение, осигуряващо възможност за генериране на 

графичните материали към ОУП, съгласно нормативната уредба. 

Така разработеното ГИС – приложение дообогати и разшири информационната 

основа на проекта, улесни разработването на аналитичните и диагностични материали и 

осигури възможност за генериране на графичните материали към ОУП, съгласно 

нормативната уредба.
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II. ОСНОВНА ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ОУПО 

II. 1. ПОДХОД И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОУПО  

Подхода и методология за изпълнение на настоящата обществена поръчка, която е 

предложена, се основава от една страна на залегналите в Техническото задание 

изисквания на Възложителя, а от друга - на нормативните изисквания, които определят 

императивните атрибути на ОУПO като устройствен планов документ, неговата 

структура, обхват, цели и съдържание.  

Екипът е предприел холистичен подход, при който на преден план се поставят 

целостта и интегрираността при изпълнението на дейностите. Подходът е възприет като 

инструмент за решаване на отделните задачи в тяхната цялост и взаимна обвързаност – 

времева, пространствено-функционална, системна и методична. Това позволява на всички 

участници в изпълнението на поръчката и различните аспекти на процеса, да 

функционират балансирано за постигане на оптимален ефект.  

При оценъчните и прогнозните изследвания ще се използват два основни подхода – 

емпиричен и експертен. При емпиричния подход се извеждат закономерности на основата 

на анализирана емпирична информация с помощта на статистически и математически 

модели. При експертния подход се разчита на опита на експертите, като се допуска, че те 

имат нужния капацитет да разкриват закономерности и да правят синтезирани достоверни 

оценки, без да е необходимо да се разработват сложни математико-статистически модели.  

Методи, които ще бъдат използвани при проучванията и разработването на ОУПО 

в обобщен вид са предимно аналитично-синтезни /анализ и синтез/, различни 

статистически методи, системен, теренни, графични и описателни методи и др.  Особено 

актуален на фона на протичащите в региона процеси и използваният процесуално-

адаптивен подход. 

Екипът на ДЗЗД „План Консулт Завет“ предвижда настоящата обществена поръчка 

да се изпълнява като интегриран проект, обединяващ всички дейности, необходими за 

постигането на очакваните от Възложителя резултати. Проектът ще се управлява в строго 

съответствие със съвременната теория и добра практика за управление на проекти с 

адаптирано обхващане на всички проектни процеси. В съответствие с характера на работа 

по изпълнение на поръчката. Проектът се разделя на логически и хронологично свързани 

етапи, които се изпълняват последователно, като където е допустимо и необходимо, се 
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прилага припокриване на етапи с цел постигане на целите, свързани с времето като ресурс 

и изискванията /количествени и качествени/ към резултатите на всяка фаза /етап/.  

Предлаганият изследователски подход и свързаната с него методология са  

разработени съгласно заложените в Техническото задание параметри относно обхвата на 

задачата за разработване на ОУП на община Завет, спецификата на целите на 

обществената поръчка и очакваните резултати и продукти от нейната успешна реализация. 

В тази връзка, методологията за разработване на ОУП на община Завет е разработена в 

съответствие с принципите и методите както на интегрираното устройствено 

планиране, така и на индикативното стратегическо планиране на териториалното 

развитие. 

Най-общо, предлаганата от нас методологическа концепция за изработване на 

ОУП на община Завет е свързана с разработването на ефективен инструмент за 

интегрирано устройствено планиране, чрез който да се създадат необходимите 

предпоставки и условия за:

 Динамично и комплексно  развитие на общинската територия;

 Повишаване качеството на живот на местната общност;

 Подобряване условията за бизнес;

 Повишаване на инвестиционната атрактивност общината;

 Устойчиво ползване на поземлените ресурси;

 Опазване на биологичното разнообразие.

Методологичната концепция за изработването на ОУП на община Завет има 

сложен композитен характер и включва в себе си елементи на интегрираното 

териториално планиране, на традиционното устройствено планиране и на 

класическата концепция на стратегическото планиране и управление на 

територията. 

Съгласно нормативните изисквания, „технологията“ за разработване на ОУПО е 

ясно описана в ЗУТ. Съгласно нормативната уредба Общият устройствен план на 

общината се изработва въз основа на техническо задание по чл. 125 и 126 от ЗУТ и 

допълнителна информация от централните и териториални администрации и 

експлоатационни дружества. След изработването и съгласуването на Устройствената 

концепция се преминава към изработване на предварителен проект за ОУП на общината. 

Следва провеждане на обществено обсъждане преди внасяне на проекта за разглеждане на 
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ОЕСУТ съгласно чл.127 ал. 1 от ЗУТ. Така изработеният предварителен проект придружен 

от протокола воден на общественото обсъждане се разглежда на сесия на Общински 

експертен съвет по устройство на територията, на който следва да вземат участие 

представители на централните и териториални администрации, експлоатационните 

дружества представители на обществеността и браншовите организации. След 

разглеждането на проекта на ОЕСУТ, коригирането и отстраняването на евентуалните 

забележки след съгласуването с администрациите и експлоатационните дружества, 

проектът на предварителен ОУПО се внася за разглеждане и приемане на сесия на 

Общински съвет. Следва изработване на окончателен вариант на ОУП на общината, който 

след съгласуване с териториалните и централни администрации, провеждане на 

обществено обсъждане и разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на 

територията се внася с докладна от кмета за окончателно приемане на проекта от 

Общински съвет. Следва обнародване на решението в държавен вестник и приключване 

на процедурата.



17

II. 2. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Основната стратегическа цел на Общия устройствен план на община Завет 

/ОУПО/ е да се създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво 

устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално 

развитие и със специфичните за община Завет природни, културно-исторически, 

икономически, туристически и други ресурси. Предвид анализа на състоянието на 

ресурсите и на отделните функционални системи и изведените проблеми следва 

заключението, че бъдещото управление на устройствените процеси на територията ще 

бъде ефективно и целесъобразно само ако се основава на устройствен план, обхващащ 

цялата територия на общината и на създадени въз основа на него цялостни подробни 

устройствени планове за урбанизираните територии.

Също така има за цел да създаде планова основа за дългосрочно, устойчиво 

устройствено развитие и хармонична жизнена среда на урбанизираните територии и 

териториите извън тях, обвързани с Общинския план за развитие и подходящи условия за 

обитаване и реализация на дейности за цялостно социално-икономическо развитие.  

Въз основа на задълбочен анализ на текущото състояние на общинската 

територия ще се създаде добра териториална планова основа за устойчиво и 

балансирано развитие на територията в дългосрочен аспект. При тази постановка 

следва да бъдат отчетени съответните програмни документи на общинско, областно и 

национално ниво, съобразени със специфичния ресурсен потенциал на общината. 

В контекста на описаните по-горе цели и задачи, на които Общият устройствен 

план трябва да даде отговор, очакваните резултати от прилагането му са свързани с 

осигуряването на добра териториално-устройствена основа за балансирано 

управление на територията на база териториалните особености на района, 

социалните и демографските прогнози за развитие на общината, екологичните 

дадености и природните ресурси и др.
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II. 3. ОБХВАТ И ВРЕМЕВИ ХОРИЗОНТ НА ОУПО ЗАВЕТ 

Съгласно изискванията на Възложителя, Общият устройствен план следва да бъде 

разработен за територията на цялата община. По своята същност, като планов документ и 

във връзка с императивите залегнали в нормативната уредба за териториално устройство 

действаща в Република България, общият устройствен план е документ с дългосрочно 

действие. Дългосрочният времеви хоризонт на прогнозите за перспективата в 

демографското, социално-икономическото и инфраструктурно развитие на общината, 

както и вероятностния характер на самите прогнози изискват срокът на действие на 

изготвяния ОУП на общината да бъде във формат от-до, а не фиксиран като период. В 

нормативните изисквания съгласно чл. 17 ал. 3 от Наредба № 8 за обема и съдържанието 

на устройствени схеми и планове, ясно е регламентирано срокът на действие на ОУПО да 

бъде предвиден за 15-20 години. Посочените срокове на действие не са самоцелни. Те са 

резултат от спецификата на предвидените процеси протичащи на територията на 

общината, както и факта, че последствията от тях, оставящи трайни резултати върху 

териториалните среди, демографските и икономически показатели на общината, понякога 

надхвърлят предварително прогнозираните времеви хоризонти.  

Важно методическо изискване към екипа, разработващ ОУПО е това за 

териториалната диференциация на времевите и функционални разчети. Следва да се 

акцентира и да се има предвид при разработването на ОУП на община Завет прогнозният 

период на действие да бъде 2035 г. 

В съответствие с разпоредбите на чл. 17, ал.3 от Наредба № 8, заданието изисква 

ОУПО да се разработи за времеви обхват /прогнозен период 15-20 години/ до 2035 г. 

Периодът е по-дългосрочен, тъй като е обвързан с инвестиционни намерения и 

реализиране на определени стратегически решения и политики.
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III. ДИАГНОЗА / СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ   

III. 1. НОРМАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА   

Чрез измененията в Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обнародвани в ДВ, 

бр. 82 от 26 Октомври 2012 г., бяха осъществени сериозни промени в системата на 

стратегическото планиране на територията. Въведена беше категорията „пространствено 

развитие”, която обхваща изготвянето и актуализацията на система от документи за 

пространствено развитие на национално, регионално и общинско ниво. Същите 

документи са пряко свързани със системата за регионално планиране и се разработват 

като отчитат обективните дадености и предимства на територията и съобразно 

принципите за балансирано устойчиво развитие, определят стратегическите цели, 

приоритети и мерки на политиката за интегрирано пространствено развитие.  

Необходимостта от изготвяне на актуален Общ устройствен план на община Завет е 

продиктувана от няколко обстоятелства:

 С влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство 

на територията – ЗИДЗУТ /обн. ДВ, бр.82, 26.10.2012г./ се поставят нови съществени 

изисквания към устройството на отделните видове територии и значително се ограничават 

инвестиционните намерения на физически и юридически лица при липса на действащ 

Общ устройствен план на общината; 

 Наличието на актуален Общ устройствен план на община Завет е условие и 

предпоставка за кандидатстване и получаване на финансиране по линия на оперативните 

програми на европейските структурни фондове; 

 Общият устройствен план на общината ще създаде благоприятни условия за 

инвестиционно проектиране и строителство в община Завет; 

 Общият устройствен план на общината ще допринесе за по-ефективното планиране 

на общинската територия, при прилагането на интегриран подход за постигане на 

устойчиво развитие в перспектива. 

 Правилата и нормативите за прилагане на ОУПО ще допринесат за неговото и на 

общината по-добро управление. 
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Съгласно нормативните изисквания, „технологията“ за разработване на ОУП е ясно 

описана в ЗУТ. Съгласно нормативната уредба Общият устройствен план на общината се 

изработва въз основа на техническо задание по чл. 125 и 126 от ЗУТ и допълнителна 

информация от централните и териториални администрации и експлоатационни 

дружества. След изработването и съгласуването на Устройствената концепция се 

преминава към изработване на предварителен проект за ОУП на общината. Следва 

провеждане на обществено обсъждане преди внасяне на проекта за разглеждане на 

ОЕСУТ съгласно чл.127 ал. 1 от ЗУТ. Така изработеният предварителен проект придружен 

от протокола воден на общественото обсъждане се разглежда на сесия на Общински 

експертен съвет по устройство на територията, на който следва да вземат участие 

представители на централните и териториални администрации, експлоатационните 

дружества представители на обществеността и браншовите организации. След 

разглеждането на проекта на ОЕСУТ, коригирането и отстраняването на евентуалните 

забележки след съгласуването с администрациите и експлоатационните дружества, 

проектът на предварителен ОУПО се внася за разглеждане и приемане на сесия на 

Общински съвет. Следва изработване на окончателен вариант на ОУП на общината и 

съпътстващите правила и нормативи за прилагане на ОУПО, който след съгласуване с 

териториалните и централни администрации, провеждане на обществено обсъждане и 

разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията се внася с 

докладна от кмета за окончателно приемане на проекта от Общински съвет. Следва 

обнародване на решението в държавен вестник и приключване на процедурата. 



21

III. 2. РЕГИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

III. 2. 1. Обвързаност на ОУПО с общоевропейски и национални стратегически и 
програмни документи, с планове и програми на регионално, областно и общинско 
равнище  

Планирането и управлението на територията представлява сложен, динамичен и 

пространствено обусловен процес, който се задвижва от нуждите и желанията на местната 

общност, съобразява се с наличните ресурси и потенциали за развитие, структурира се в 

политики и стратегии за развитие и се прилага чрез конкретни модели за устройство на 

територията. 

Разглеждана в този контекст задачата е изготвяне на ОУПO Завет като документ, 

заемащ междинно йерархическо ниво и изпълняващ ролята на редуктор, осигурявайки 

плавен преход и конкретизация при реализирането на насоки, дефинирани от планови 

документи на стратегическо ниво, като се започне от Национална стратегия за регионално 

развитие през регионалните планове за развитие и областните стратегии към местното 

планиране на ниво община с общински план за развитие при реалното им прилагане на 

територията на общината. Общият устройствен план съдържа в себе си ясно дефинирани 

устройствени зони в рамките на територията с конкретни граници, предназначение и 

устройствени режими, изпълняващи залегналото в плановите документи от по-високо 

ниво. 
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Фигура 1. Място на ОУП в системата от документи за стратегическото планиране на 
пространственото развитие. 

III. 2. 2. Регионален контекст - пространствени, икономически, социални, културни, 
екологични, комуникационни и други проблеми  

На основание на географско местоположение и отношението на общинската 

територия спрямо формираната през годините пространствена структура на националната 

икономика, община Завет може да се характеризира до голяма степен като териториална 

единица със силно изявени периферни особености, които бележат нейното развитие през 

последните години. Град Завет е единствената урбанистична структура с градски характер 

в общината от категория „много малки градове, центрове с общинско значение за 

територията на съответните общини“, определена в НКПР. 

В националната категоризация на населените места град Завет попада в „четвърта“ 

категория град, докато останалите населени места са от по-ниска категория /от 5-та – 

селата Брестовене и Веселец, от 6-та  – Прелез и Сушево, от 7-ма  – с. Иван Шишманово/. 

В териториалната структура на община Завет населените места са сравнително 

равномерно пространствено разпределени и връзките между тях са с линеарен характер, 
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разположени по протежението на транспортно-комуникационните оси в общината. В 

пространствената структура на общината се открояват няколко основни направления, по 

които са разположени повечето селищни структури. 

От друга страна съвременното социално-икономическо състояние на община Завет 

се намира в пряка зависимост от наличните локални ресурси, историческо развитие, 

местоположение, транспортно-комуникационни връзки, макроикономически условия, 

активност на местното население и администрация и други. Икономиката на община Завет 

е силно съсредоточена в отрасъла на селското стопанство. Растениевъдството е 

традиционното доминиращо направление в селскостопанската  продукция като най-голям  

дял  има  добива  на  пшеницата, ечемик, царевица, а слабо засегнати са овощарство и 

лозарство.  

Специфична особеност на регионалния контекст, в който се развива територията на 

община Завет е свързана с моноцентрияния модел на развитие - общински център като 

главна икономическа, социална и обслужваща сила и периферно разположени малки 

селища без ключови функции. Друга особеност е обстоятелството, че общината е 

обградена от идентични като профил, потенциал и облик общини. Това от своя страна 

предполага търсенето на общ модел за териториално развитие за цялата група, който би 

позволил постигането на кумулативен растеж, ефект на мултипликатора /синергичен 

ефект/, при ефективното ползване на ресурсите, потенциалите и сравнителните 

предимства както на община Завет, така и на съседните общини. 

III. 2. 3. Местоположение на община Завет и връзки със съседни територии 

Община Завет е включена в административно-териториалните граници на област 

Разград и Северния централен район за планиране. Общината е разположена в 

централната платовидна част от западната половина на Лудогорието. Граничи с общините 

Кубрат, Исперих, Разград и Главиница. 

 Според закона за административно-териториално устройство на Република 

България община Завет е „четвърта“ категория община, в териториалната ѝ структура 

влизат 7 населени места, от които един град – Завет и селата Брестовене, Веслец, Иван 

Шишманово, Острово, Прелез, Сушево. Територията на общината е 273,9 кв. км., което 

представлява 10,3% от общата площ на област Разград и 1,6 % от територията на Северния 

централен район.  
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Територията на община Завет се пресича от Републиканска пътна мрежа с дължина 

89,59 км, разпределена в различните категории, както следват: първа категория пътища - 

II-49 Кубрат-Завет, втора категория пътища - III-4902 Побит камък-Завет; Завет-Сушево, 

III-205 Исперих-Завет, трета категория пътища - II-23  Русе-Кубрат-Завет-Исперих, III-

2304 Малък Поровец-Острово, III-4902 Побит камък–Острово; Завет-гробищен парк. 

Общинските пътища, които обслужват населени места, заемат 33,300 км от дължината на 

пътната мрежа в общината.  

Общината е разположена е на около 28 км. от областния център Разград и на около 

40 км. югоизточно от р. Дунав. Връзките между населените места в общината се 

осъществяват единствено чрез автомобилен транспорт. Автомобилният път II-23 Русе-

Кубрат-Завет-Исперих свързва общината с областта, а път III – 1020 Разград-Завет-

Прелез-Тутракан осъществява връзката на общината с най-близката жп гара - Просторно. 
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III. 3. ИСТОРИКО-ГЕОГРАФСКО РАЗВИТИЕ – ОСОБЕНОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕНОТО 
РАЗВИТИЕ   

III. 3. 1. ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

 В основата на формирането на пространствената структура в общината стоят 

културните коридори и културното напластяване, които изразяват устойчивостта във 

времето на културните и селищните взаимовръзки и трайно обособени направления.  

В Националната концепция за пространствено развитие на Република България е 

направена оценка на културното напластяване. Община Завет е в обхвата на между 

Дунавското културното пространство и Североизточното  като степента на значимост на 

културното напластяване е представено с ниска степен – наличие на един слабо изразен 

културен пласт.  

Фигура 2. Национални културни коридори; /Източник: Национална концепция за 
пространствено развитие/. 

Значим обект разположен в непосредствена близост до община Завет е Историко-

археологическият резерват „Сборяново” /на 10 км от град Исперих, близо до 

село Свещари/, който е вписан в листата на ЮНЕСКО. 
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В резервата се включват над 140 археологически и културни паметници – древни 

селища, светилища и некрополи на траки-езичници, българи-християни и хетеродоксни 

мюсюлмани, някои от които функционират и до наши дни. Най-значимите от тях са: 

 Останките от древния тракийски град Хелис; 

 Тракийското светилище на "Камен рид"; 

 Свещарската гробница - обявена от ЮНЕСКО за обект на световното културно-

историческо наследство; 

 Мюсюлманското светилище Демир баба теке, почитано много от алевиите; 

 Историческият музей в град Исперих. 

Културните направления свързват важни елементи на културното наследство и 

традициите, които отразяват събития или периоди от българската и европейската 

историята. Те показват процесите на динамиката в пространственото развитие на 

селищната мрежа. 



27

III. 3. 2. ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА   

III. 3. 2. 1. Релеф и геоложка характеристика 

Община Завет е разположена в западната част на източната подобласт на Дунавската 

хълмиста равнина, североизточно от Лудогорското плато. Територията на общината 

обхваща 273 591 дка, предимно земеделски земи и горски територии. Релефът е предимно 

равнинен, със слабо очертан плавен наклон. 

Общинският център град Завет е разположен на 43° 33' северна ширина и 26° 40о  

източна дължина. Средната надморска височина за общината е 250 метра, като най-

високата точка е северозападно от с. Острово с кота 310 метра. 

Тази част на Лудогорието има хълмисто-ридов и платовиден релеф, представен от 

плитки вододели, с наклон на север към р. Дунав и на запад - към долината на р. Бели Лом.  

В геоложко отношение територията на община Завет се изгражда изключително от 

седиментни отложения, комплекс от льосови почви и долнокредни /баремски/ варовици. 

Последните изграждат основата на района и се намират обикновено дълбоко под 

повърхността на терена – от 10 до 25 м. Разкриват се на повърхността единствено в 

склоновете и основата на доловете. 

Льосовите отложения имат повсеместно разпространение, като покриват навсякъде 

варовиците и оформят съвременния морфоложки облик на района. Представляват 

микропорести, праховидни глини без наслоения, образуващи комплекс от редуващи се 

льосови хоризонтални, погребани глинести почви и дегенерирал льос. 

Поради това, че територията е изградена изцяло от глинести почви с ниски 

филтрационни свойства районът е беден на плитки подпочвени води. 

От физико-геоложките явления и процеси широко застъпени в района са: карста, 

ерозионната дейност на повърхностните води и пропадъчните свойства на льосовите 

отложения. Пропадъчната величина се движи от няколко сантиметра до 25-30 см, като 

обхваща пластовете в дълбочина до 10 м  по степен на пропадъчност се отнася към земна 

основа от тип І. 

В района няма рудни и нерудни изкопаеми. 
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III. 3. 2. 3. Климат  

Според климатичното райониране на България, община Завет попада в Умерено-

континенталната подобласт на Европейско-континенталната климатична област. В тази 

климатична подобласт континенталният характер на климата е най-добре изразен. Зимата 

тук е най-студена в сравнение с всички останали низини в страната, а лятото е горещо 

поради преобладаването на субтропични въздушни маси от по-южните географски ширини 

или формирани на място под въздействие на силното лятно слънце.  

Валежите са по-ниски от средните за страната, но са по-обилни в сравнение с 

останалите области в Лудогорието. 

Годишният ход на валежите в този район има подчертано континентален характер. 

Максимумът е през юни, а минимумът - през февруари. Валежите от сняг са в периода 

ноември - април. Средното месечно и сезонно разпределение на валежите е както следва: 

зима -131 л/кв. м, пролет -165 л/кв. м, лято -227 л/ кв. м и есен -133 л/ кв. м. 

Най-студените месеци през годината са януари и февруари. Средната годишна 

температура е 10,3°С. Минималните температури през зимата в някои случаи падат до -

25°С. Не са изключения и резките понижения на температурите през пролетта и есента. 

Като най-топли се очертават месеците юли и август. Типичен пролетен месец е април, а 

типичен есенен - октомври. Характерни са сравнително големи температурни разлики през 

годината. Средната годишна температурна амплитуда е около 26°С и е една от най-

големите за страната. За добре изразения континентален характер на климата в района на 

община Завет свидетелстват средните месечни температури за януари /-2°С/ и за юли 

/24°С/, валежният режим /февруарски минимум и юнски максимум/ и сравнително 

продължителното задържане на снежната покривка /над 3 месеца/. Преобладават 

северозападният, североизточният и южният вятър. Характерни за тази област са средна 

скорост на вятъра 1-2 м./сек. и високи валежни суми, които осигуряват добро разсейване и 

самоочистване на атмосферния въздух. 

Климатичните условия в региона могат да бъдат определени като благоприятни и 

предоставящи възможности за отглеждането на разнообразни земеделски култури и за 

развитието на туризма. По този начин те до голяма степен определят и стопанската му 

специализация. 



29

III. 3. 2. 4. Полезни изкопаеми 

Област Разград не е богата на полезни изкопаеми. В община Завет не са открити 

полезни изкопаеми.  

III. 3. 2. 5. Хидрографска мрежа  

Районът е беден на водни ресурси - всички, освен р. Бели Лом, са временни реки. 

Речната мрежа на територията на общината е рядка и слаборазвита. Горните и средните 

течения на реките са врязани в льоса и в терциерните и кредни варовици, като образуват 

дълбоки и сухи долини. Морфологията на речните долини, врязани в миоценски варовици и 

пясъци се отличава съществено от морфологията на долините, врязани в плиоценските и 

льосови наслаги. Високите части на склоновете са заети от структурни стъпала, а върху по-

ниските са развити речни тераси. 

Поречието на река Суха обхваща части от общината. Река Суха се влива в р. Дунав 

чрез суходолие, води началото си от високото плато, намиращо се в южния край на 

Добруджа между градовете Разград и Варна и тече в северна посока. Тя е с дължина 126 км 

и площ на водосборната област от 2404 km². 

На територията на общината са разположени 26 броя язовири, всички публична 

държавна собственост, като 17 от тях са пресъхнали.  

Таблица 1. Водоеми в землището на община Завет към 2012 г. 

Водоеми в землището на община Завет към 2012 г.

Населено място Вид на обекта Площ/ дка Собственост Състояние 

Завет - 4 броя Язовири 64,894 публична общинска Има вода 

Завет - 4 броя Язовири 55,561 публична общинска Пресъхнали 

Брестовене — 2 броя Язовири 103,157 публична  общинска Има вода 

Брестовене - 3 броя Язовири 30,543 публична общинска Пресъхнали 

Острово - 1 брой Язовир 17,955 публична общинска Пресъхнал 

Веселец - 1 брой Водоем 4,945 публична общинска За водопой 

Веселец - 1 брой Язовир 2,814 публична общинска Има вода 

Веселец - 1 брой Язовир 4,093 публична общинска Пресъхнал 

Прелез - 4 броя Язовири 35,566 публична общинска Пресъхнали 

Сушево - 1 броя изкуствена 
водна площ 

3,669 публична общинска Има вода 

Сушево - 4 броя изкуствена 
водна площ 

44,046 публична общинска Пресъхнали 

ОБЩО:  26 броя 367,243

Като цяло водните ресурси в региона се използват нерационално както за 

водоснабдяването на селищата, така и за производството на електроенергия. 
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III. 3. 2. 6. Почви 

Разнообразието на почвите в Лудогорието е голямо. Те са силно повлияни от 

особеностите на скалната основа и от характера на релефа, климата и растителността. Във 

връзка с льосовата и льосовидната основа, сравнително сухия климат и наличието на 

сухолюбива лесостепна растителност от север към юг е разпространението на 

карбонатните, типичните и излужените черноземи /оподзолените/ черноземи, които заемат 

39% от обработваемата земя. Сивите и тъмносиви горски почви /61% / са образувани върху 

слюдести шисти, карбонатни пясъчници и др., под влияние на влаголюбива букова 

растителност, която постепенно е била унищожена и заменена с по-сухолюбива 

растителност. 

Поради изсичането на горите и интензивните ерозионни процеси, сивите горски 

почви се характеризират с маломощен хумусно-елувиален хоризонт, който варира от 5 до 

30 см., като средно не надвишава 20 см. дълбочина. Сивите и тъмносиви горски почви имат 

добра структура, пропускат въздуха и задържат влагата и бързо се затоплят през пролетта. 

Почвено-климатичната характеристика на общината създава възможност за 

отглеждането на всички култури, характерни за умерения климат и най-вече за развитието 

на зърнопроизводството и техническите култури. Традиционни селскостопански 

производства са: отглеждането и добиването на зърнени храни, тютюн, слънчоглед, трайни 

насаждения, дребното месно и млечно животновъдство и др. 

III. 3. 2. 7. Гори 

Общата площ на горските територии в област Разград е относително малка. С  обща 

площ от 547 142 дка, те представляват 22,4% от общата територия на областта, като най-

голям е относителния им дял в община Завет – 35%. Общата залесена площ в общината 

възлиза на 93 255 дка. Растителното разнообразие в горския фонд на община Завет включва 

над 36 дървесни вида, в т.ч. 4 иглолистни, над 20 храстови видове и над 100 броя тревни 

растителни видове. 

Във фитогеографско отношение територията на община Завет спада към Дунавския 

район от равнинно-хълмистия дъбов пояс на долния пояс на дъбовете и черния бор. 

Растителността се характеризира със средноевропейския тип дъбови гори, при които най-

широко разпространение имат церът и благунът с примеси на габър, клен, келяв габър, 

липа, мъждрян. От храстите най-често срещани са: глог, дрян, бъз, драка, повет, смрадлика, 
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леска и др. Иглолистните масиви са съставени предимно от черен бор и частично - от 

смърч. В горите се срещат различни видове едър и дребен дивеч. При едрия дивеч това са 

благороден елен, сърна, дива свиня, дива коза, а за дребния дивеч най-характерните видове 

са див заек, фазан, яребица и дива патица. От хищниците се срещат лисица, чакал, вълк. 

Естествената растителност е под формата на гори, естествени ливади, пасища и 

пустеещи земи. Културната растителност е представена предимно от ниви, трайни 

насаждения, изкуствени пасища и паркове. В района на общината най-разпространени са: 

салкъмът /бяла акация/ /Robinia pseudoacia/, белият и черният бор /Pinus sylvestris,P.nigra/, 

хибридната топола /Рорulus x canadensis/. 

Салкъмът /бялата акация/ е най-широко залесяван сред чуждите за района видове. 

Той се отличава с бърз растеж и има калорийна дървесина, въпреки че променя някои от 

основните характеристики на почвата /уплътнение, химичен състав/. 

Боровите култури са залесявани не само заради бързия им растеж и ценната им 

/чамова/ дървесина, а и с естетически мотиви. Широко се използват в парковите зони на 

града и селата. Днес на повечето места боровите култури са в лошо състояние. Тези гори 

силно променят състава на почвата и имат значение само за популациите на някои ядивни 

гъби /масловката/.  

Тополовите култури се създават основно в поречията на малки вътрешни реки 

/дерета/ и се среща почти във всички населени места на общината. Те растат сравнително 

бързо и имат ценна дървесина. От друга страна са податливи па различни заболявания и 

лесно съхнат. По тази причина през деветдесетте години значителна част от тополовите 

насаждения в общината са изсечени, в резултат на което терените са силно заблатени и 

ерозирали. 

Липовите гори заемат много по-малки площи, основно по северните и източните 

склонове. Рядкост са и насаждения от летен дъб, космат дъб, бряст, и други, които участват 

в растителността на района като много малки и деградирали гори или култури. 

Общата оценка за състоянието на горите в региона е много тревожна. В тях са 

съсредоточени, включително и на територията на общината, ценни ресурси - дървесина, 

билки, гъби, богато биологично разнообразие. От друга страна те са най-застрашени от 

пряко унищожение. Горските масиви се ползват за незаконен добив на дървесина за огрев, 

като по този начин се нарушава режимът им на стопанисване и намалява ролята им на 

екологичен филтър.  
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III. 3. 2. 8. Растителен и животински свят 

Според геоботаническото райониране на България територията на община Завет 

попада в Евроазиатската степна и лесостепна област, Долнодунавска провинция, 

Добруджански окръг. Растителността в района е представена от запазени в слаба степен 

естествени гори. В лесостепната и степна част разположена между районите с дъбови и 

крайречни гори, нарастват формациите с доминиране на степните тревни видове. 

Във фитогеографско отношение територията на община Завет спада към Дунавския 

район от равнинно-хълмистия дъбов пояс на долния пояс на дъбовете и черния бор. 

Растителността се характеризира със средноевропейския тип дъбови гори, при които най-

широко разпространение имат церът и благунът с примеси на габър, клен, келяв габър, 

липа, мъждрян. 

От храстите най-често срещани са: глог, дрян, бъз, драка, повет, смрадлика, леска и 

др. Иглолистните масиви са съставени предимно от чер бор и частично – от смърч. 

Естествената растителност е под формата на гори, естествени ливади, пасища и 

пустеещи земи. Културната растителност е представена предимно от ниви, трайни 

насаждения, изкуствени пасища и паркове 

Животинският свят е твърде разнообразен. Унищожаването на горите е причинило 

изчезването или съвсем ограничено запазване на редица горски обитатели като сърни, 

диви свине, благородни елени, лисици, чакали, вълци, язовци, катерици и др., голямо 

разпространение имат гризачите – зайци, мишки, лалугери и др., а от влечугите – гущер, 

смок, пепелянка и др. 

Птичият свят показва голямо разнообразие. Разпространени са обикновените и 

сиви врани, гарги, фазани, яребици, дива патица, черешарки, кадънки, полски чучулиги, 

синигери, поен дрозд, славей, пъстър кълвач и др. 

В горите и в ловните стопанства се срещат различни видове едър и дребен дивеч. 

При едрия дивеч това са благороден елен, сърна, дива свиня, дива коза, а за дребния дивеч 

най-характерните видове са див заек, фазан, яребица и дива патица. От хищниците по 

литературни данни се срещат лисица, чакал, вълк. 
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III. 4. ДЕМОГРАФСКИ ПАРАМЕТРИ И ПОЛИТИКИ  

III. 4.1. Демографска характеристика на населението 

Брой и гъстота на населението 

        Община Завет е една от малките по територия и население общини в България. 

Тенденциите в демографското ѝ развитие могат да бъдат илюстрирани с промените в броя 

на населението на нейния център – гр. Завет. Данните от преброяванията показват ясно 

очертана тенденция на намаление след преброяването през 1975 г., когато е достигнат 

максималния брой население от 4599 д. На преброяването през 2011 г. населението на 

община Завет наброява 10 586 жители.   

Фигура 3. Население на град Завет /1934 -2011 г./; 
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Таблица 2. Текуща демографска характеристика /2001 – 2013 г./; 

Общински 
населени 
места 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Община 
Завет 

12333 12323 12187 12070 12004 11838 11665 11537 11338 11110 10586 10314 10228

град Завет 3588 3595 3566 3575 3523 3505 3452 3436 3371 3316 3072 2984 2955
село 
Брестовене 

3026 3068 3033 2982 2968 2939 2914 2893 2874 2819 2687 2644 2614

село Иван 
Шишманово 

507 500 495 494 490 487 476 460 445 430 379 371 369

село 
Острово 

2413 2410 2365 2344 2332 2305 2285 2270 2229 2192 2076 2008 1993

село Прелез 900 887 877 862 847 832 815 792 760 729 753 737 725
село Сушево 765 757 754 739 724 713 704 682 669 657 641 617 614
село Веселец 1134 1106 1097 1074 1059 1057 1019 1004 990 967 978 953 931

Площта на територията на община Завет е 273.880 кв. км, този показател заедно с 

населението определят средната гъстота на населението на територията на общината - 38,6 

д/кв. км, която е по- ниска от средната за страната – 66.01 д/кв. км, и средната гъстота на 

населението на област Разград – 47,5 д/кв. км. 

Фигура 4. Относителен дял на населението по местоживеене в област Разград,  по общини 
/измерено в %/, източник: НСИ. 

   Населението в област Разград живее в 6 града и 97 села. Община Завет е една от 

общините с най-висок дял на население живеещо в селата /71%/. 

Полова структура  



35

Различията и особеностите на мъжете и жените като страни в естественото 

възпроизводство, тяхното място и роля в семейството, участието им в трудовия процес, 

техния социален статус, определят половата структура на населението на дадена 

административно-териториална единица. Динамиката на раждаемостта и смъртността са 

главен фактор, който определя този демографски процес. Данните за 2013 г. показват, че 

разликата в съотношението между мъжете и жените в община Завет /49,9:50,1/ е 

минимална. Това определя дисбалансът между половете в общината като по- 

благоприятен спрямо този за страната и област Разград. Преобладаването на жените е 

тенденция, която е характерна за страната. То е резултат от по-ниската смъртност на 

женското население и по-високата им продължителност на живот. 

Таблица 3 .Полова структура на населението 2012г. /%/

  ОБЩО  

ВСИЧКО МЪЖЕ ЖЕНИ 

Р България 100.0 48,7 51,3

Област Разград 100.0 48,9 51,1
Община Завет 100.0 49,9 50,1

Възрастова структура 

   Разпределението на населението по обхват на възрастовите групи изразява 

възрастовата структура на населението. Интервалите за изследване на възрастовата 

структура се определят в зависимост от целта на демографското проучване. Те могат да се 

разделят на 1 годишни, 5 годишни и 10 годишни. Поделянето на населението на 

възрастови групи има важно значение за участието в трудовия процес, естественото 

възпроизводство и дава ясна представа за репродуктивните възможности на населението. 

Поколението на прародителите /население на 50 и повече навършени години/ 

превишава значително като брой и относителен дял поколението на децата /население от 

0-14 навършени години/. 

Таблица 4. Възрастови съотношения през 2012 г. – общо за страната, област Разград и 
община Завет. 

  0-14г. 15-49г. 50+г. 
Р България 13,2 46,8 40,0
област Разград 13,8 46,5 39,7
община Завет 14,4 47 38,6

На настоящия етап относителният дял на поколението на децата е по-висок от този 

в страната и на територията на област Разград. Съпоставянето на данните от предходни 
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години показва, че населението на община Завет застарява. Процесът на застаряване ще 

продължава да има негативно отражение върху сегашното и бъдещото състояние на 

естественото възпроизводство. В тази насока община Завет не се различава от общите 

тенденции в демографското развитие на България. 

Трудоспособен контингент 

 Формирането на трудоспособния контингент зависи пряко от възрастовата 

структура на населението. Той включва лицата от началната до пределната трудова 

възраст според българското законодателство. 

Таблица 5. Население под, в и над трудоспособна възраст 2011г. /%/. 

 Под трудоспособна 
възраст 

В трудоспособна 
възраст 

Над трудоспособна 
възраст 

Р България 14,1 62,2 23,7
област Разград 14,9 62,2 22,9
община Завет 15,8 62,6 21,6

Фигура 5. Население под, в и над трудоспособна възраст в общините на област Разград 
2012г. /%/, източник: НСИ. 
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Фигура 6. Структура на населението под, във и над трудоспособна възраст на общини в 
област Разград; източник НСИ. 

Община Завет се характеризира с  влошен трудоспособен контингент. Стойностите 

на населението в надтрудоспособна възраст са по-ниски от тези за страната и за област 

Разград, съществува тенденция за тяхното увеличаване, както и тенденция за намаляване 

на населението в подтрудоспособна възраст, което бавно ще доведе до обезлюдяване на 

общината. 

Полово-възрастовата пирамида на населението на община Завет е с неправилна 

форма. Деформациите в нейната форма показват наличие на застаряване както при 

мъжете, така и при жените. Чрез пирамидата се илюстрира и съотношението между 

представителите на двата пола при различните възрастови групи. След 60-64 г. възрастова 

група започва преобладаване на женското население, което е най-силно изразено при 

високите възрастови групи. Добре изразеният дисбаланс между мъжете и жените във 

високите възрастови групи е резултат от съществуващата разлика в средната 

продължителност на живота в полза на жените. 
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Фигура 7. Полово-възрастова пирамида на населението на община Завет 2011г.  , 
източник: НСИ. 

Етническа структура 

 Етническата структура на населението има важно значение за начина на живот и 

поведение на населението. Добре изразена е връзката между етническата принадлежност и 

репродуктивната нагласа и поведение на населението. 

Област Разград е една от двете области в страната, в които българската етническа 

общност не е най-многобройна. Към нея са се самоопределили 49 229, или 43% от лицата, 

отговорили на доброволния въпрос. Най-многобройната етническа група е турската, към 

нея се самоопределят 50% от всички лица, доброволно декларирали етническата си 

принадлежност. Община Завет се определя към групата общини с най-висок процент 

турско население на територията на областта. От всички лица отговорили на доброволния 

въпрос 73% са се самоопределили към турската етническа група. Населението от 

българска етническа общност преобладава само в община Разград – 64,9%. 

Тези особености в етническата структура на селищата в общината определят 

съществуващите вътрешнообщински различия в равнището на раждаемост и образованост 

на населението, неговата трудова заетост, миграционна подвижност и др. 
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Таблица 6. Етническа структура на населението 2011г /%/ 

  Лица, отговор. на 
в-са за етнич. 
принадлежност 

Етническа група Не се 
самоопределя Българска турска ромска друга 

Р България 100,0 84,8 8,8 4,9 0,7 0,8
област 
Разград 

100,0 43 50 4,9 0,7 1,4

община Завет 100,0 16,4 72,4 6,3 0,2 4,7

Фигура 8. Лица отговорили на въпрос за етническа принадлежност, по общини в област 
Разград. 

Образователна структура 

 Определящо значение за стойностната характеристика на човешките ресурси и 

образуването на техните професионални умения в трудовия процес, има образователното 

равнище на населението. Образователната структура има важно значение за 
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репродуктивните нагласи и поведение на населението, неговата полова и възрастова 

структура и етническата му принадлежност. 

 Данните от преброяването през 2011 г. показват влошено образователно равнище  

на населението в община Завет. По относителен дял на завършилите висше  и средно 

образование стойностите за общината са двойно по-ниски от средните за страната и 

област Разград. Най - голям дял от населението е със завършено основно образование. 

Стойностите на никога непосещавали и начално и незавършено начално са по - високи от 

стойностите за страната и за област Разград. Един от факторите за влошената 

образователна структура на населението в общината е по-високия дял на населението от 

турската и  ромската етническа група, което се характеризира с по-нисък образователен 

потенциал. По-голямото съсредоточаване на население от този етнос определя и 

наличието на по-голям дял лица с основно, начално и незавършено начално образование, 

както и тези, които никога не са посещавали училище. Вътрешнообщинските различия 

налагат в перспектива усилията да бъдат насочени основно към повишаване на 

образоваността на селското население и населението от споменатите етнически групи. 

Таблица 7. Население по степен на завършено образование 2011 г./%/ 

 общо Висше Средно основно Начално и 
незавършено 
начално 

Никога не 
посещавали 
училище 

дете 

РБългария 100 19,6 43,4 23,1 12,6 1,2 0,2
Област 
Разград 

100 11,6 35,1 33,4 18,2 1,5 0,2

Община 
Завет 

100 5 26,8 40,8 25,1 2,1 0,2
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Фигура 9. Население по степен на завършено образование, по общини в област Разград. 

Възпроизводствен процес 

По своята същност естественото възпроизводство на населението представлява 

смяна на поколенията на родителите с поколенията на децата. Количествените измерения 

на този процес се изразяват с помощта на показателите и коефициентите за раждаемост, 

смъртност, брачност , бракоразводимост и естествен прираст. Промените в стойностите на 

тези показатели са във взаимна зависимост. Така например, върху раждаемостта влияние 

оказва броят на браковете и разводите. В същото време върху броя на сключените бракове 

влияе раждаемостта през минали периоди, когато се формират контингентите, които в 

последствие сключват брак. Връзка съществува и между естественото възпроизводство и 

демографските структури на населението /полова, възрастова и семейно-брачна/. Влияние 

върху раждаемостта и естествения прираст оказват също традициите, свързани с 

етническа и религиозна принадлежност на населението. 

През изследвания период не се наблюдава тенденция при показателя за  

коефициент на раждаемост, като най-високи стойности са измерени през 2001 г. /12,2‰/, а 

най-ниска стойност през 2004 г. /7,9‰ /, през 2013 година се наблюдава повишаване на 

стойностите на показателя до 10,1 ‰. Наблюдава се и повишаване на стойностите на 

смъртността в общината, тази негативна тенденция е обхванала голям брой малки общини 

на територията на страната. Отрицателният естествен прираст е характерен за територията 

на страната и областта. Дължи се на процесът на демографско остаряване на населението 

и неговото отражение върху демографските структури. Механичното движение на 
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населението, както и етническата структура също оказват влияние върху тези процеси. 

Наблюдава се тенденция на влошаване стойностите на показателя коефициент на 

естествен прираст от началото на изследвания период /-3,8‰/, докато през 2013 година 

неговите стойности достигат /-4,5 ‰/. 

Отрицателните стойности на показателя - коефициент на естествения  прираст, са 

характерни за малките общини в региона и страната. 

Населението в репродуктивна възраст се насочва към по-големи икономически центрове 

на растеж, което води до намаляване на жените във фертилна възраст. През последните 

години съществува тенденция за увеличаване  на емиграционната нагласа при младите 

жени. Това е фактор, който ще продължи да се отразява върху тоталния коефициент на 

плодородие и цялостното развитие на естественото възпроизводство на населението на 

община Завет. 

Таблица 8. Естествено движение на населението на община Завет /2001 – 2013 г./ 

 Умрели Живородени Коефициент 
на естествен  
прираст 

Коефициент на 
раждаемост 

Коефициент 
на смъртност 

2001 г. 193 150 -3,8‰ 12,2‰ 15,6‰
2002 г. 169 123 -3,7‰ 9,9‰ 13,7‰
2003 г. 177 112 -5,3‰ 9,2‰ 14,5‰
2004 г. 176 96 -6,6‰ 7,9‰ 14,6‰
2005 г. 168 129 -3,2‰ 10,7‰ 13,9‰
2006 г. 160 98 -5,2‰ 8,3‰ 13,5‰
2007 г.  153 95 -4,9‰ 8,1‰ 13,1‰
2008 г. 156 106 -4,3‰ 9,1‰ 13,5‰
2009 г. 150 101 -4,3‰ 8,9‰ 13,2‰
2010 г. 172 108 -5,8‰ 9,7‰ 15,5‰
2011 г. 160 91 -6,5‰ 8,6‰ 15,1‰
2012 г. 169 100 -6,7‰ 9,7‰ 16,4‰
2013 г. 149 103 -4,5‰ 10,1‰ 14,7‰

Механично движение на населението 

 Миграциите или механичното движение на населението заедно с неговото 

естествено възпроизводство определят тенденциите в демографското развитие на 

определена територия. За тяхното изследване се използват редица показатели и 

коефициенти. Такива са коефициентите за миграционна подвижност, за интензивност на 

заселванията и изселванията, за миграционен или механичен прираст и др. 

             Данните за изследвания период /2001 – 2013 г./ показват рязко влошаване на този 

показател. През 2001г. в община Завет се е наблюдавал положителен механичен прираст, в 

общината са се заселили 425 д., изселили са се 341. През следващите години се наблюдава 



43

тенденция на рязко влошаване на стойностите на механичния прираст. През 2010 година 

от територията на общината са се изселили 164 души повече отколкото са се заселили. 

Интерес представлява фактът, че сред изселващите се преобладават жените, а сред 

заселващите се – мъжете.  

Таблица 9. Механичен прираст на населението /2001-2013 г./ 

 Заселени Изселени Механичен  
прираст 

2001 г. 425 341 84
2002 г. 230 231 -1
2003 г. 175 246 -71
2004 г. 195 232 -37
2005 г. 176 264 -88
2006 г. 145 188 -43
2007 г. 168 283 -115
2008 г. 166 244 -78
2009 г. 133 283 -150
2010 г. 150 314 -164
2011 г. 91 183 -92
2012 г. 116 161 -45
2013 г. 112 179 -67

Изселванията на част от по-младото женско население е неблагоприятен фактор за 

процеса на възпроизводство и бъдещото демографско развитие на общината.  

Съществуващата демографска ситуация в община Завет може да бъде 

определена като неблагоприятна.  В резултат на отрицателния естествен и механичен 

прираст нейното население ще продължава да намалява. 

2. Заетост и безработица 

Икономически активното население обхваща всички лица на 15 и повече 

навършени години, които са заети или безработни. Броят на икономически активните лица 

е 3514 души, а на икономически неактивните лица – 5545 души. Съотношението между 

тях е 38,8%:61,2%. По този показател община Завет има най-висок процент икономическо 

неактивно население на територията на област Разград. 
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Фигура 10. Структура на населението на 15 и повече навършени години по икономическа 
активност и общини, 2011 г. , източник: НСИ. 

Съотношението между заетите и безработните в общината е 85,4%:14,6%, от 

икономически активното население 2987 души са заети и 510 са безработни. Стойностите 

на мъжкото население са по-високи и при двата показателя.   

В категорията на икономически неактивните лица най-голям дял заемат 

пенсионерите. За община Завет той е 51,2%, а в област Разград– 61,1%. 

Фигура 11. Структура на икономически неактивните лица на възраст 15 и повече 
навършени години по общини в област Разград 2012 г. , източник: НСИ. 
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Таблица 10. Икономическа активност на територията на страната, област Разград и 
община Завет, през 2012 г.; 

Община Завет се характеризира с нисък коефициент на безработица. Тази 

тенденция се обуславя от факта, че на територията на общината има висок относителен 

дял на икономически неактивни лица. Нарежда  се сред общините в област Разград с най-

влошени показатели  за икономическа активност и един от най-ниските коефициенти на 

заетост в областта.  

Фигура 12. Коефициент на заетост и безработица и относителен дял на икономически 
неактивните лица по общини, в област Разград 2012 г. , източник: НСИ. 
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Равнището на безработица е много важен показател за цялостното развитие на 

всяка една административно-териториална единица. През 2011г. броят на регистрираните 

безработни в община Завет е 510 души, от които 303 са мъже и 207 жени. Община Завет не 

се отличава съществено от общите за страната проблеми, свързани с безработицата. Един 

от тях е младежката безработица и преобладаването на възрастовата група на 64+ на 

територията на общината, която заема най-голям дял на икономически неактивните лица, 

след него ангажирани с домашни задължения. Най-малък дял от икономически 

неактивното население заемат учащите. Това определя мерките за намаляване на 

икономически неактивното население и безработните на територията на  община Завет 

като едно от най-приоритетните направления в развитието на общината. 

Таблица 11. Класове икономически дейности в община Завет за 2012 година; Източник 
НСИ. 
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През 2012 година, наетите лица по трудово или служебно правоотношение в 

община Завет са 2987 души. Икономическите дейности и заетите в тях са:  

 Селско и горско стопанство – 1040 д.; 

 Преработваща промишленост – 681 д.; 

 Строителство – 221 д.; 

 Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети – 266 д.; 

 Транспорт, складиране и площи – 74д.; 

 Хотелиерство и ресторантьорство -29 д.; 

 Професионални дейности и научни изследвания – 49 д.; 

 Държавно управление –222 д.; 

 Образование – 234 д.; 

 Хуманно здравеопазване и социална работа – 32 д.; 

 Култура, спорт и развлечения – 31 д.; 

 Други дейности – 34 д.; 

С най-голям дял на заетите се отличава секторът на селско и горско стопанство, 

преработващата промишленост,  търговията и  ремонта на автомобили и мотоциклети,  

държавното управление и образованието, а с най - малък дял се отличават секторите: 

добивна промишленост, финансови и застрахователни дейности, операции с недвижими 

имоти, професионални дейности и научни изследвания. На територията на община Завет 

липсват заети в икономическата дейност, свързана със създаване и разпространяване на 

информация и творчески продукти. 

В община Завет преобладава персонал, зает с услуги на населението, търговия и 

охрана, машини, оператори и монтажници както и професии, неизискващи специална 

квалификация. Липсват специалисти, техници и приложни специалисти, както и помощен 

административен персонал. 
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III. 5. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ   

1. Селско стопанство 

1.1 Обща характеристика 

Земеделските територии заемат общо 173,494 дка или 59,5 % от територията на 

общината. Характерно за област Разград е високият процент на земеделски територии, 

които заемат 70,7 % от площта на областта, при средна стойност за страната 58,7 %.  

Горските територии са относително по-малко - 35 % от общата територия на 

общината /стойността за горските територии от общата територия на област Разград е 

22,4%/.

Относителният дял на водните течения и водни площи за община Завет е най-

ниският за областта, докато делът на останалите видове територии е близък до средните 

стойности за другите общини от област Разград. 

Поливното земеделие е една от решаващите предпоставки за изграждане на 

ефективен и конкурентноспособен аграрен сектор, предвид отсъствието на достатъчно 

водни басейни в общината и областта. 

Значителен е ресурсът на общината за развитие на земеделие и горско стопанство, в 

които сектори Завет има традиции и натрупан опит. Перспективите за развитие на този 

отрасъл са свързани с навлизане на нови инвестиции, технологично обновление и 

значително подобряване на качеството на продукцията, професионален маркетинг на 

произведените продукти. 

Таблица 12. Разпределение на територията на община Завет по видове площи в дка. 

Общо Площи по вид в дка

Площ 

земеделска
Горска НМ 

и други 
урбани- 
зирани 

територии 

Водни 
течения и 

водни площи 

За добив на 
полезни 

изкопаеми 

За транспорт 
и 

инфраструкт
ура 

общо В т.ч. обработваема площ

общо В т.ч. поливна 
площ 

273,872 173,49 152,59 0 96,715 12,297 576 896 1,838

1.2 Растениевъдство 

Според квалификацията на районите по целенасочено въздействие, община Завет 

попада в „изостанали селски райони”. 

Изостаналите селски райони обхващат общини или групи общини с преобладаващ 

селски начин на живот и специализация в развитието на селското и горското стопанство, 
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които се характеризират с ниска степен на развитие на икономическата база, 

поддържащата я техническа инфраструктура и квалификация на работната сила и 

свързаните с това остри социални последици, като високо равнище на безработица, 

ниски доходи на населението и обезлюдяване. 

Положителните аспекти на сектора се изразяват в благоприятни почвено-

климатични условия за отглеждане на характерните за общината земеделски култури. 

Приблизително 52% от площите в общината се засяват със зърнени култури- 

пшеница, ечемик, царевица /добивите на пшеница и ечемик са над средните за страната/. 

Значително място заемат и площите с технически култури- 26 %, 15% са фуражните 

култури, слабо засегнато е овощарството и лозарството- 2%. Мерите и пасищата на 

територията на общината са 8442 дка, а пустеещите земи- 552 дка. Трайна тенденция е 

увеличаване на дела на обработваемата земя спрямо общата земеделска територия. 

Според данните за сключени сделки за покупка на земеделска земя и ниви за 

2010г. община Завет заема благоприятни позиции, сравнени със стойностите за страната 

и района, предвид регионалните си специфики. 

Таблица 13. Сключени сделки за покупка на земеделска земя през 2010 г. по 
статистически зони, статистически райони и по области и общини. Източник: НСИ 

България           
Област              
Община 

Брой Площ           дка Средна 
цена лв. 
/дка 

Общо за страната 33898 291545 279 

Северен Централен 8029 65881 295 

Разград 1149 11211 311 
Завет 123 1199 213 

Таблица 14. Сключени сделки за покупка на ниви през 2010 г. по статистически зони, 
статистически райони и по области и общини. Източник: НСИ 

България          
 Област              
Община 

Брой Площ           дка Средна цена 
лв/дка 

Общо за страната 31268 285112 279 

Северен Централен 7553 64677 286 

Разград 1093 11085 313 

Завет 124 1119 213 
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1.3. Животновъдство 

Делът на животновъдството в произведената в общината земеделска продукция е по-

малък, в сравнение с този на растениевъдството, съществуват малки частни стопанства, в 

които се отглеждат предимно говеда, овце, свине и кози и др. 

Отглеждането на едър и дребен рогат добитък е следвано от птицевъдството и 

свиневъдството. По форма на собственост, в отрасъла преобладава относителният дял на 

частните сдружения и собственици. Най-крупните производители на земеделска продукция 

са: ССОЗ "КЛАС" ООД гр. Завет; "Агросем" ООД с. Острово, "Баш & Нур" гр. Завет, ЕТ 

"Аниста - Н. Киселов" с. Брестовене. Съществен дял в селското стопанство заема "АВИС" 

ЕООД - предприятие за производство на яйца и птици носачки. 

 2. Горско стопанство 

Горите, които съставляват 33 % от територията на общината, са едно от най-

големите ѝ богатства. Общата залесена площ възлиза на 93 255 дка. 

Растителното разнообразие в горския фонд на община Завет включва над 36 дървесни вида, 

в т.ч. 4 иглолистни, над 20 храстови видове и над 100 броя тревни растителни видове. 

С цел усвояването на труднодостъпни басейни е необходимо изграждането на 

допълнителни пътища като продължение на съществуващата пътна мрежа. 

В община Завет са развити дървообработването и дърводобива. Горите осигуряват 

доход и заетост, суровини за дървопреработвателната промишленост и дърва за огрев, а 

заедно с това, имат основни функции при защитата на околната среда като предпазването 

от ерозия, защитата на биологическото разнообразие, осигуряването на отдих, лов и 

дивечовъдство. На територията на горския фонд се осъществяват и редица странични 

ползвания – паша на едър и дребен добитък, добив на сено от незалесените площи. Има 

добри условия за добив на билки, горски плодове и гъби. 

Горският фонд на Област Разград се стопанисва от: Държавно горско стопанство 

„Разград”, Държавно лесничейство „Сеслав-Кубрат”, Държавно ловно стопанство „Воден 

– Ири Хисар”, oбщинското предприятие „Разград лес”, „Кубратска гора“ ЕООД 

/производство и доставка на дърва за огрев, дърводобив, залесяване, преработка на 

дървесина/ и „Лудогорие Лес“ АД /производство на фиданки, залесяване, дърводобив, 

преработка на дървесина/. 

Горите в района на областта са съставени от широколистни видове – габър, горун, 

сребролистна липа, цер, космат дъб, вергелиев дъб и келяв габър. Производната 
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растителност са гори и храсталаци от келяв габър. Сравнително малко са иглолистните 

видове, представени от чер, бял бор и смърч. Освен посочените дървесни видове, в горите 

се срещат и значителна част широколистни дървета и храсти, които нямат стопанско 

значение. 

Използвани за залесяване са главно местни устойчиви широколистни дървесни 

видове, като сребролистна липа, дива череша, ясен, явор и др. Залесяването включва и 

някои чужди видове, които са успешно аклиматизирани у нас – червен американски дъб, 

унгарска акация и различни клонове хибридни тополи. 

Дивечовият състав на територията на Област Разград е разнообразен. Характерни 

за района са благородни елени, лопатари, сърни, диви свине, муфлони, зубри /във „Воден 

– Ири Хисар”/, лисици, чакали, зайци, различни видове птици – фазани, яребици, диви 

патици, пъдпъдъци и др. В областта има развъдна дейност и на други диви животни, които 

са в групата на нетрадиционните и имат стопанско и екологично значение. 

В язовирите на областта се развъждат предимно шаран, толстолоб, сом. През 

последните години данните от провежданите таксации показват трайно намаляване на 

едрия дивеч. Това се дължи на бракониерството, което е основен проблем за фауната. 

Държавно ловно стопанство „Воден – Ири Хисар" със седалище в с. Острово, 

община Завет е със специален статут, на пряко подчинение на Министерството на 

земеделието и храните. Носи наименованието на бившето Горско стопанство „Воден” и 

предаденият към него през 1969 г. технически участък „Ири Хисар”. Обхваща 15 00 ха 

горски, водни и пасищни площи в землищата на общините Разград и Завет. На север и на 

изток граничи с Държавно ловно стопанство „Сеслав”, а на югозапад с Горско стопанство 

„Разград”. В него се развива ловен туризъм с отстрелване на дивеч за трофеи от местни и 

чуждестранни граждани. Разполага с луксозна база за отдих сред красива природа. 

Основните насоки за развитието на горските територии се определят от 

лесоустройствените проекти на лесничействата. Проектите осигуряват добри 

предпоставки за стопанисване и ползване на горския фонд. Най-важните лесокултурни 

дейности са: залесяването след сечи, реконструкция на насажденията за попълване на 

редини, подпомагане на естественото възобновяване и др. Наред с лесокултурните 

дейности се работи и за запазване и обогатяване на видовото разнообразие на дивеча в 

горските територии: изграждане на ловностопански съоръжения и провеждане на 

биотехнически мероприятия, опазване и охрана на дивеча. Всички мероприятия в горския 

фонд са насочени към повишаване устойчивостта на горите, постигане на непрекъснатост 
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и равномерност в ползванията, максимален стопанско-икономически, екологичен и 

рекреационен ефект. 

Горското стопанство, ловът и риболовът на областта имат добра перспектива за 

развитие. Налице са възможности за запазване и разширяване на горския фонд, който ще 

подпомага не само задоволяването на потребностите от дървесина, но и поддържането на 

климатичните условия, поддържането и развитието му е приоритет не само от 

икономически интереси, но и за туристическа дейност. 

3. Промишленост 

Общинската икономика се характеризира с ниска рентабилност. Сериозен 

ограничител за развитието ѝ е прекалената концентрация в общинския център, където са 

съсредоточени почти всички предприятия. Това води до сериозни диспропорции на 

икономическото развитие и има сериозно отражение върху социалните аспекти на 

общината. Резултатът е обезлюдяване на селища, застаряване на населението по селата, 

занимаващо се предимно със земеделие и животновъдство за задоволяване по-скоро на 

личните нужди, а не за стопанска цел. Икономиката на общината разчита предимно на 

местни суровини /за хранително-вкусовата промишленост/, докато при шивашкия отрасъл 

се работи предимно на ишлеме и до голяма степен той е зависим от доставките на 

материали от външни контрагенти. 

Структуроопределящи са предприятията от хранително-вкусовата промишленост, 

машиностроенето и фармацевтичната промишленост. 

Таблица 15. Предприятия по вид и предмет на дейност на територията на община Завет. 

Предприятие Населено място Вид дейност Предмет на дейност 

„Завет” АД гр. Завет Промишлено 
производство 

Специализирано 
производство на 
лекарствени препарати и 
консумативи за 
ветеринарната медицина 

„АВИС” ЕООД 
гр. Завет Животновъдство Птицепроизводство 

„Раломекс” АД гр. Завет 
Промишлено 
производство 

Производство на 
селскостопанска техника 

„Милър-продукт” ООД  с. Острово 
Промишлено 
производство Производство на брашно 

Млекопреработвателно  
пр. „Маклер комерс” 
ЕООД 

с. Брестовене 
Промишлено 
производство 

Производство на млечни 
продукти 
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Дърводелски цех 
с. Брестовене Промишлено 

производство 
Дървообработване 

Шивашки цехове с. Брестовене; 
гр. Завет; с. 
Острово 

Промишлено 
производство 

Производство на дрехи 

„Агросем” ООД с. Острово Земеделие Производство на 
селскостопански култури 

„Мега шанс груп” ООД гр. Завет Кафе-аперитив Развлекателна дейност 

ЕТ „СК Колева- Величка 
Колева” 

гр. Завет  Счетоводна къща Счетоводна дейност 

ЕТ Билка- Надежда 
Стойнова 

гр. Русе,          
гр. Завет 

Търговия на дребно Изкупуване на билки 

„Милър-продукт” ООД с. Острово Промишлено 
производство 

Производство на брашно 

Преструктурирането на общинската икономика е почти изцяло завършено с всички 

произтичащи от това последици – увеличена безработица, свито потребление, нисък 

стандарт на живот на голяма част от населението, преориентиране на хората с 

работнически професии и специалности към земеделие и животновъдство.  

Предприятията, предимно частни, с малък дял държавно участие, работят с 

непълен капацитет, следователно и с намален числен състав на персонала, и реализират 

ниски печалби или са на загуба. Техниката и технологиите са физически и морално 

остарели, но не могат да се подновят – реинвестициите са затруднени от финансова гледна 

точка. 

В община Завет основните приходи от продажби – над 43%, се формират в 

аграрния сектор и 39,3% – в индустриалния. Фирмите, функциониращи в общината, са 

предимно малки. Единственото средно предприятие е: „РАЛОМЕКС” АД – за 

производство на плугове, дискови брани и култиватори. Неговите изделия са 

конкурентноспособни, конструирани са за специфичните особености на българското 

земеделие и в много случаи конкурират тези от внос. 

По-големи предприятия са: „Завет” АД – произвежда ветеринарни лекарствени 

препарати, „Брайс-Бейкър-България” ЕООД – селскостопански съоръжения и 

инструменти. Малките производствени предприятия са от хранително-вкусовия сектор: 

брашно, хляб, хлебни и млечни изделия, за конфекция – 5 цеха, дървообработващи 

предприятия – 3, цехове за алуминиева и ПВЦ дограма. Новоразкритите малки фирми са 

предимно в сферата на търговията и услугите. Общината се  характеризира с ниска степен 

на индустриално развитие. Икономиката в общината е изградена предимно от 

селскостопанското производство, търговията и услугите и малкото на брой предприятия. 
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Сериозни инвестиции в технологична модернизация се реализират и с проекти по 

ОП „Конкурентоспособност”. Пример за добра практика в тази насока е „Раломекс” АД, 

гр. Завет. Предприятието има 4 реализирани проекта за технологична модернизация и 

внедряване на системи за управление на качеството на стойност близо 2,5 милиона лева. 

Община Завет е една от слабо развитите общини в страната. Според данни за 

Общинския индекс за човешко развитие /ОИЧР/ от 2011 г., изчисляван по методика на 

ПРООН, общината е на 181-во място сред общините в България. Въпреки постепенното 

подобряване на позицията на общината през последните три години, тя все още запазва 

мястото си в групата на слабо развитите региони. Община Завет е сред слабо развитите 

общини в рамките на Разградска област. 

Основната част от фирмите са със заетост до 10 човека на фирма. През 2009 г. 

микро-фирмите съставляват 87% от общия брой на активните фирми в общината, като все 

повече намаляват или прекратяват дейност. С най-висок относителен дял са тези в отрасъл 

търговия. 

По редица конюнктурни условия, свързани с общото кризисно състояние на 

икономиката в страната и загуба на някои традиционни пазари в източно-европейските 

страни, производствената дейност на фирмите показва тенденция на намаление. 

Тенденция на намаление показват и разходите за придобиване на ДМА, въпреки че в по-

голямата си част технологичното оборудване се нуждае от обновление. 

Факторите, които в най-голяма степен затрудняват дейността на фирмите са: 

недостатъчно търсене на продукцията в страната и чужбина, неплатежоспособността на 

клиентите, финансови проблеми, несигурна икономическа среда. Производствените 

мощности работят с по-малко от 50% от капацитета си. Повече от половината от 

активните фирми в общината 55,53 % през 2012 г. функционират в сферата на търговията. 

Други отрасли, в които работят относително по-голям брой предприятия са от 

преработващата промишленост /10%/, питейни заведения, транспорт и съобщения 

/съответно с 9,9% и 6,3%/. В селското стопанство функционират 6.3 % от фирмите, 

представлявани от големи агрофирми, кооперации и земеделски стопанства. 

В икономическата база на общината съществуват резерви от неизползвани 

производствени мощности, трудови ресурси - ниско квалифицирани, производствени и 

складови площи. Трайна тенденция за общинската икономика през последните години е 

нарастването на относителния дял на частния сектор. Основната част от брутната 

добавена стойност /БДС/ на един зает в общината се създава от предприятията от 

преработващата промишленост /между 52% и 63% през различните години/. Другият 
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отрасъл с водещо значение за величината на БДС в общината е селското и горско 

стопанство /между 23% и 36%/. Сред останалите отрасли, единствено в търговията се 

създават между 6% и 9% от БДС в общината, докато всички останали имат незначителни 

приноси за величината и динамиката на този показател. 

В общинската икономика с най-висок относителен дял е селското стопанство 

/54.8%/. През всички базови години най-висок относителен дял на печалба имат фирмите, 

занимаващи се с преработка на селскостопанска продукция, като през 2002 г. делът им 

нараства на 63,72 %. На второ място са фирмите, в сферата на селскостопанското 

производство с относителен дял 17,2 % през 1999г. и 16,53 % през 2002 г. Общата 

тенденция е на увеличение на стопанските единици, завършили с печалба. В отрасъл 

селско стопанство и преработващата промишленост фирмите, завършили със загуба, са 

намалели за сметка на тези с нулев резултат. 

Производителността на труда в община Завет, измерена като брутна добавена 

стойност /БДС/ на един зает е между 4,5 хил. лв. и 5,9 хил. лв., без да се забелязва ясно 

изразена тенденция в динамиката на показателя. За разлика от повечето останали общини, 

най-висока производителност на труда се отбелязва в предприятията на селското 

стопанство, а не в тези от преработващата промишленост, които, макар и близко да тях, са 

с по-ниска ефективност на трудовия ресурс. Подчертава се изразеният аграрен характер на 

икономиката на общината. 

Наложително е реструктуриране на местната икономика за увеличаване дела на 

частния сектор, подкрепа за малките и средни предприятия и обвързването им с големите 

такива, оползотворяване на местните суровинни източници в преработвателни 

предприятия на местна почва; технологично обновление и повишаване на качеството, 

повишаване уменията и квалификацията на предприемачите и стопанските ръководители, 

подкрепа за желаещите да стартират собствен бизнес. Налице са резерви в 

икономическата база на общината по отношение на производствени мощности и сграден 

фонд в частния сектор. Възможните пътища в тази насока са: създаването на смесени 

предприятия, превръщането им в зони за малък и среден бизнес, предоставянето на 

общински терени и сгради в града и селата на частни предприемачи. 

Необходимо е насърчаване участието на частния бизнес в междуфирмено 

сътрудничество на местно, национално, европейско и международно ниво, както и 

сътрудничеството между малки предприятия и научно-изследователски и образователни 

институции в СИПР. Насоките за развитие включват подкрепа на междуфирмено 

групиране и създаване на мрежи; прилагане на успешни практики на сътрудничество и на 
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адаптиране успешни бизнес модели, което да им позволи истинско разрастване в новата 

икономика. Усилията по отношение на трудовите ресурси следва да се насочат към 

адаптирането им към новите пазарни условия с повишаване на квалификацията и 

уменията им – езиково, компютърно, ориентация към професии от местно значение и 

такива с най-голяма възможност за реализация. 

Не са положени достатъчно усилия и мерки за привличане на инвеститори от други 

райони на страната или от чужбина. Необходимо е да се развият активни дейности в тази 

насока за промоциране възможностите и потенциала на общината чрез инвестиционни 

брошури, изграждане на база данни за подходящи терени и сгради, фирмени 

информационни материали, WEB страница, побратимяване с други градове и общини от 

Европейския съюз, и др. Необходимо е да се подкрепи създаването на местни браншови 

сдружения, организации на дребния бизнес и съществуващите структури, осигуряващи 

пазарна и техническа информация, консултации и друга подкрепа. 

Наложително е да се извърши анализ на състоянието на общинските фирми и се 

изготви ясна програма за преструктурирането им, предвид всички социални и 

икономически аспекти на тази промяна и отражението й върху финансовите параметри на 

общината и социалната сфера. 

 4. Търговия и услуги. 

Търговската дейност на територията на общината се осъществява чрез:  

 Магазинна мрежа за хранителни и промишлени стоки – регистрирани са 35 

магазина;  

 Заведения за обществено хранене и развлечения – регистрирани са 30 заведения;  

 Открити пазари по населени места.  

 Услугите са насочени в следните сфери на дейност:  

 Фотографски услуги;  

 Дърводелски услуги;  

 Автомонтьорски услуги;  

 Ремонт на битова техника. 

5. Туризъм 

На територията на общината се провежда Международен фолклорен фестивал 

„Завет“. 
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МФФ „Завет“ е най-значителното и масово културно събитие за община Завет. 

Традиционно той се организира от община Завет и читалище „Саморазвитие“, гр. Завет. 

Фестивалът за танцов фолклор се провежда по време на празника на града и е посещаван 

от публика от цялата страна. 

Международното ловно стопанство „Воден“ е утвърдено място за практикуване на 

ловен туризъм и отдих сред природата. 

Важна стъпка в използването на туристическия потенциал на общината е 

функционирането на туристически информационни центрове с единна система за 

актуална туристическа информация, която към момента липсва. 

6. Строителство 

В отрасъл строителство на територията на общината функционират предимно 

външни фирми, които са утвърдени и поддържат различни обекти.  

Дейност развиват частни фирми, доставчици и производителки на PVC профили за 

дограма. 
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III. 6. СОЦИАЛНА СФЕРА   

III. 6. 1. Здравна инфраструктура 

 На територията на община Завет здравните услуги се предоставят от двама 

общопрактикуващи лекари и 4 общопрактикуващи стоматолози. Доболничната 

медицинска помощ се характеризира с влошено състояние, под средните норми за 

страната. Част от селищата се обслужват с приходящи отвън лекари, които не са 

локализирани постоянно в населените места. Средно по около 3500 пациенти се 

обслужват от един общопрактикуващ лекар. Тази тенденция се наблюдава и при 

обслужването на населението със стоматологична помощ. На територията на общината не 

се практикува училищна медицинска помощ. 

 Община Завет разполага с една детска ясла с капацитет от 18 места. За последните 

три години не се наблюдават промени в капацитета на местата и броя на детските ясли на 

територията на общината. Наблюдава се промяна на броя на децата, посещаващи детската 

ясла. 

Таблица 16. Брой на детски ясли и деца за периода 2010-2013 година на територията на 
община Завет; източник НСИ. 

 ДЕТСКИ ЯСЛИ  ДЕЦА 

 брой места общо момчета момичета 

2010 година 1 18 13 6 7

2011 година 1 18 12 8 4

2012 година 1 18 14 4 10

2013 година 1 18 14 4 10

На територията на община Завет се наблюдават сериозни проблеми свързани със 

здравеопазването. Спешната нужда от ремонт на сградния фонд и осъвременяване на 

медицинското оборудване са  приоритетни за подобряване качеството на здравни услуги 

за общината. Сериозен проблем остава навременното осигуряване на здравна помощ в 

селата без лекарски практики. 
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III. 6. 2. Образователна инфраструктура 

Едно от условията за качествената подготовка на човешкия ресурс в община Завет 

е повишаване качеството на образованието за осъществяване на работна реализация. 

Въпреки наличието на сграден фонд, съществува влошена демографска ситуация  в 

общината. Качеството на образованието не се различава от средното за страната, което се 

характеризира със слабо техническо оборудване, липса на компютри в училищата, липса 

на специализирани учители, еднотипни програми за извънкласни занимания на учениците 

и други. 

Таблица 17. Таблица. Брой училища, учители, учащи се, завършили основно и средно 
образование в периода 2010-2013  година на територията на община Завет. 

 2010 година 2011 година 2012 година 2013 година 

Брой училища 6 6 6 7

Учители 120 100 100 93

Учащи се 1096 1078 1035 1018

Завършили основно 
образование 

865 757 798 772

Завършили средно 
образование 

231 245 240 243

Общият брой на учениците, обучаващи се в училищата през последната 2012 

година е спаднал на 979, които се обучават от 100 педагози. 

Демографските промени изразени в намаляване броя на децата, подлежащи на 

обучение, са причина да се формират маломерни паралелки и слети класове в началния и 

среден курс на училищата в селата.

Таблица 18. Брой детски градини, места, педагогически персонал и деца на територията на 
община Завет за периода 2010-2013 година. 

 2010 година 2011 година 2012 година 2013 година 

Брой детски градини 6 6 6 6

Места 348 348 348 348

Педагогически 
персонал 

30 30 30 30

Деца 332 329 309 237

През изследвания период не се наблюдава промяна в броя на детските градини, 

местата и педагогическия персонал на територията на общината. Наблюдава се промяна 
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само в намаляване броя на децата. Запазената инфраструктура от заведения за 

предучилищно възпитание и обучение е доказателство за потенциала на общината. 

 Основната цел на общината е провеждане на качествена образователна политика, 

която да осигури необходимото образователно ниво и квалифицирана работна ръка. 

Сградният фонд на учебните заведения задоволява нуждите, но вече е значително 

остарял и се нуждае от сериозна поддръжка. Необходимо е да се извърши саниране и 

оборудване на сградния фонд на учебните заведения. 

III. 6. 3. Културна инфраструктура 

 Културната инфраструктура в община Завет е представена в най-голяма степен от 

галерията в къщата на Иван Кръстев, уникалният по своя характер музей на плуга и 

седемте читалища, съхраняващи народните традиции и културни обичаи в региона. които 

сравнително задоволяват потребностите на гражданите.  

Галерия и информационен център - град Завет намира се в центъра на гр. Завет /в 

къщата на Иван Кръстев, обявена за недвижима културна ценност от категория с „местно 

значение“/. Представена е сбирка на старинни предмети от различни етноси. 

Музей на плуга – разположен в град Завет се намира единственият на Балканите 

"Музей на плуга". В него са изложени над 60 експоната за обработка на почвата, като 

всичките са действащи. А най-старото рало е от годините след Освобождението.

Таблица 19. Пространствено разпределение на читалищата в териториалната структура на 
община Завет /Национален регистър на читалищата в България, МК/. 

Рег. № Име на читалище Град/село Община 

1208 "Съзнание-1928" СЕЛО ИВАН ШИШМАНОВО ЗАВЕТ 

1235 Саморазвитие 1902 ГРАД ЗАВЕТ ЗАВЕТ 

1311 "Петко Рачев Славейков 1925" СЕЛО ВЕСЕЛЕЦ ЗАВЕТ 

1322 Отец Паисий 1927 СЕЛО ОСТРОВО ЗАВЕТ 

1764 Христо Ботев 1913 СЕЛО ПРЕЛЕЗ ЗАВЕТ 

2309 "Просвета 1919-Брестовене" СЕЛО БРЕСТОВЕНЕ ЗАВЕТ 

2378 "Развитие 1927" СЕЛО СУШЕВО ЗАВЕТ 

По силата на §4 от ПЗР на ЗНЧ на всички читалища е предоставена земеделска земя 

в размер на 50 дка. Всички читалища са регистрирани в Министерство на културата и са 

със съдебна регистрация. Сградите на почти всички читалища се нуждаят от спешен 

ремонт. Читалищната общодостъпна библиотека в Завет се издържа от читалище 

„Саморазвитие“ Завет. Помещава се в административна сграда държавна собственост, 

предоставена за безвъзмездно ползване. Обслужва се от 2,5 щатни бройки библиотекари и 
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разполага с 44200 библиотечни единици, 1600 читатели, 360 новопостъпила литература, 

от която през 2003 година са  дарени над 500 тома на английски език. Библиотеката има 3 

специализирани отдела - детски, книгохранилище и копирна техника. 

III. 6. 4. Спортна инфраструктура 

Спортната инфраструктура в община Завет е представена от спортни обекти и 

обекти на социален туризъм-общинска собственост. Общината разполага със следните 

обекти: 

 Градски стадион в град Завет и 4 бр. селски стадиони; 

 Нова спортна зала за 339 зрители и прилежаща спортна площадка на открито 

– град Завет; 

 Спортна зала- с. Острово; 

 Спортна зала- с. Прелез. 

 Нови спортни площадки в селата – Острово и Брестовене 

В общината има изградени спортни клубове по футбол и борба, които 

функционират. Те са регистрирани по ЗЮЛНСЦ и в Националния регистър на 

Министерството на младежта и спорта като членове на съответните спортни федерации. 

Голяма част от наличните училищни физкултурни салони не отговарят на изискванията за 

тяхното функциониране. Спортните съоръжения са недостатъчни и остарели. 

III. 6. 5. Социална инфраструктура 

 На територията на община Завет не съществува заведение за медицинско-социални 

грижи. С ОУПО да се предвиди територия за изграждане на инфраструктура за социално 

обслужване. 
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III. 7. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

III. 7. 1. Анализ на културното наследство в община Завет 

Географската характеристика и пространственото развитие на селищната структура 

в Община Завет са предпоставката за заселване на различни цивилизации по територията 

ѝ още от Древността. В тази връзка, културното наследство в района е резултат от 

дългогодишното напластяване на отминали цивилизации и епохи, които носят 

специфична памет и идентичност на мястото.  

В основата на формирането на пространствената структура в общината стоят 

културните коридори и културното напластяване, които изразяват устойчивостта във 

времето на културните и селищните взаимовръзки и трайно обособени направления.  

В Националната концепция за пространствено развитие на Република България е 

направена оценка на културното напластяване като град Завет е представен като град с 

ниска степен – наличие на един слабо изразен културен пласт. 

Фигура 13. Национални културни коридори /Източник: Национална концепция за 
пространствено развитие/. 
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Политиките върху които набляга ЕС, през последните години са насочени към 

управление и свързване на екологичните, ландшафтни и културни ценности на регионите 

както и реализиране на месния потенциал за развитие на общините и регионите. 

 В този смисъл пространственото и социално-икономическо развитие на 

територията ще бъде ориентирано към културното наследство в общината и природните и 

културни ландшафти, които изразяват регионалната специфика. Това са факторите, които 

имат водеща роля в устройството на територията и регионалното развитие. 

 Този подход в пространственото развитие е отправна точка и при пространствените 

политики, свързани с материалното и нематериалното културно наследство на България, 

които се залагат в НСРР и НКПР и са в пряка връзка с качеството на живот. Отчита се и 

промененото отношение към културните ценности и разширяване на пространствения 

обхват на културното наследство – от единичната ценност до ансамбъл с неговото 

обкръжение и цялостната градска и/или природна среда, в която е ситуиран, от интериора 

на сградата и нейната конструкция до характерния пейзаж и културни 

коридори/маршрути. 

 Основните насоки в опазването на културните ценности в цялото им времево и 

видово многообразие са свързани със съхраняване на техните уникални характеристики, 

чрез консервация и активно опазване, публична загриженост и адаптация в най-широк 

смисъл, запазване и развиване на духа на мястото /genius loci/ и на пространствената 

идентичност и развитие на потенциала им за стимулиране на икономическия растеж. 

Взаимодействието на природата и човека е формирало многобройни културни 

пейзажи в общината. Най-общо казано културното наследство обхваща нематериалното и 

материалното недвижимо и движимо наследство като съвкупност от културни ценности, 

които носят историческа памет и национална идентичност. На територията на общината 

са налични културни ценности - материални и нематериални свидетелства за човешко 

присъствие и дейност, които са с висока научна и културна стойност за индивида, 

общността и обществото в региона 

В пространствено развитие на община Завет историко-географското развитие е в 

основата на културното напластяване и именно то дава възможност за изграждане на 

сътрудничество със съседните общини и формиране на културни зони за туризъм и 

рекреация, които в съчетание с народните традиции и културните обичаи на местната 

общност изграждат атрактивна културна среда. 
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В община Завет са идентифицирани археологически и архитектурно-строителни 

обекти, обявени и декларирани за недвижими културни ценности /НКЦ/, също така са 

идентифицирани и съхранени народните традиции и културните обичаи. Информацията за 

НКЦ е предоставена от НИНКН с писмо Изх.№0800-1167 09.06.2014г, и от РИМ Разград с 

писмо Изх.№28 04.06.2014г. 

Културното наследство в общината включва 30 обекта – недвижими културни 

ценности, пространствено разпределени в землищата на град Завет /21/ и селата 

Брестовене /3/, Веслец /1/, Иван Шишманово /1/, Острова /1/, Прелез /3/. 

Таблица 20. Недвижими културни ценности на територията на община Завет. 

№ 
по 
ред

Населено 
място 

ОБЕКТ/адрес, локализация/ Вид Категория

1 с. Брестовене 
Антично и средновековно селище м. 
"Юртлук, 1,5 км. Северно 

археологически за сведение

2 с. Брестовене Селищна могила, м. "Трите герана" археологически национално

3 с. Брестовене Старо селище, м. "Мезарлък сърк" археологически национално

4 с. Веселец Къща на Саалим Керимов 
архитектурно-
строителен 

5 с. Завет Къща на Иван Кръстев исторически местно

6 с. Завет 
Антично селище, м. "Тарла пунар", 
2км. северно 

археологически местно

7 с. Завет Крепост, м. "Богдан", 3 км. Северно археологически местно

8 с. Завет 
Антична и средновековна крепост, м. 
"Калето", 5км. югоизточно 

археологически местно

9 с. Завет 
Селище м. "керимската чешма", 4 км. 
Южно 

археологически местно

10 с. Завет 
Селище, м. "Касан кулак", 3,5 км. 
югоизточно 

археологически местно

11 с. Завет 
Надгробна могила, м. "Орта бурум", 
северно от селото 

археологически национално

12 с. Завет 
12 бр. надгробни могили, м. "Алана", 
югозападно 

археологически национално

13 с. Завет 
4 бр. надгробни могили, м. "Коджа 
чаир", източно 

археологически национално

14 с. Завет 
2 бр. надгробни могили, м. 
"Къстръка", източно 

археологически национално

15 с. Завет 
2 бр. надгробни могили, м. "Гяур 
гьол" 

археологически национално

16 с. Завет 
3 бр. надгробни могили, м. "Асенова 
колиба", източно 

археологически национално

17 с. Завет 
4 бр. надгробни могили, м. 
"Гемеджата", североизточно 

археологически национално
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18 с. Завет 
2 бр. надгробни могили, м. 
"Гьолджук", североизточно 

археологически национално

19 с. Завет 
2 бр. надгробни могили по пътя за с. 
Иван Шишманово 

археологически национално

20 с. Завет Надгробна могила, м. "Дренака" археологически национално

21 с. Завет 
Надгробна могила, м. "Чиверм 
чанак" 

археологически национално

22 с. Завет Надгробна могила, м. "Ташладуса" археологически национално

23 с. Завет 
2 бр. надгробни могили, м. 
"Гьозманов камък" 

археологически национално

24 с. Завет 
2 бр. надгробни могили, м. "Сладко 
кладенче" 

археологически национално

25 с. Завет Къща на Кальо Нанов Москов 
архитектурно-
строителен 

26
с. Иван 
Шишманово 

Къща на Саври /на Ибрахим Алиев/ 
архитектурно-
строителен 

27 с. Острово Джамия 
архитектурно-
строителен 

28 с. Прелез 
Антично селище, м. "Ирихисар", 4,5 
км. северно 

археологически местно

29 с. Прелез 
Землено укрепление - Богдан, 3 км. 
южно 

археологически местно

30 с. Прелез Джамия 
архитектурно-
строителен 

Културното наследство в общината, включва едни от най-значимите НКЦ в 

региона и България като от категория с „национално значение“ са идентифицирани 16

обекта, които притежават изключителна научна и културна стойност за обществото: 

Населено 
място 

ОБЕКТ/адрес, локализация/ Вид Категория

с. Брестовене Селищна могила, м. "Трите герана" археологически национално

с. Брестовене Старо селище, м. "Мезарлък сърк" археологически национално

с. Завет 
Надгробна могила, м. "Орта бурум", 
северно от селото 

археологически национално

с. Завет 
12 бр. надгробни могили, м. "Алана", 
югозападно 

археологически национално

с. Завет 
4 бр. надгробни могили, м. "Коджа чаир", 
източно 

археологически национално

с. Завет 
2 бр. надгробни могили, м. "Къстръка", 
източно 

археологически национално

с. Завет 2 бр. надгробни могили, м. "Гяур гьол" археологически национално

с. Завет 
3 бр. надгробни могили, м. "Асенова 
колиба", източно 

археологически национално

с. Завет 
4 бр. надгробни могили, м. "Гемеджата", 
североизточно 

археологически национално

с. Завет 
2 бр. надгробни могили, м. "Гьолджук", 
североизточно 

археологически национално
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с. Завет 
2 бр. надгробни могили по пътя за с. Иван 
Шишманово 

археологически национално

с. Завет Надгробна могила, м. "Дренака" археологически национално

с. Завет Надгробна могила, м. "Чиверм чанак" археологически национално

с. Завет Надгробна могила, м. "Ташладуса" археологически национално

с. Завет 
2 бр. надгробни могили, м. "Гьозманов 
камък" 

археологически национално

с. Завет 
2 бр. надгробни могили, м. "Сладко 
кладенче" 

археологически национално

От категория с „местно значение“ в пространствената структура на общината са 8

обекта:

Населено 
място 

ОБЕКТ/адрес, локализация/ Вид Категория

с. Завет Къща на Иван Кръстев исторически местно

с. Завет 
Антично селище, м. "Тарла пунар", 2км. 
северно 

археологически местно

с. Завет Крепост, м. "Богдан", 3 км. Северно археологически местно

с. Завет 
Антична и средновековна крепост, м. 
"Калето", 5км. югоизточно 

археологически местно

с. Завет 
Селище м. "керимската чешма", 4 км. 
Южно 

археологически местно

с. Завет 
Селище, м. "Касан кулак", 3,5 км. 
югоизточно 

археологически местно

с. Прелез 
Антично селище, м. "Ирихисар", 4,5 км. 
северно 

археологически местно

с. Прелез Землено укрепление - Богдан, 3 км. южно археологически местно

Таблица 21. Пространствено разположение на надгробните и селищни могили в 
териториалната структура на община Завет. 

№ населено 
място 

локализация /местност и т.н./ наименование брой 
надгробн
и могили 

брой 
селищни 
могили 

1 с. Брестовене в селото "Юк-тепе"" 1

2 с. Брестовене м. "Трите герана" 1

3 с. Воден -
изчезнало село 

в селото "Могилата с 
тюлбето" 

1

4 с. Завет м. "Орта.борун" 1

5 с. Завет югозападно, м. "Алан" 12

6 с. Завет източно, м. "Коджа чаир" 4

7 с. Завет източно, м. "Кастърка" 2

8 с. Завет м. "Гяур гьол" 2

9 с. Завет източно, м. "Асенова колиба" 3

10 с. Завет североизточно, м. 
"Гемеджата" 

6
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11 с. Завет североизточно, м. 
"Гьолджука" 

2

12 с. Завет по пътя за с. Ив. Шишман 2

13 с. Завет м. "Дренака" 1

14 с. Завет "Чиврем чанак" 1

15 с. Завет м. "Ташладуса" 1

16 с. Завет м. "Гьозманов камък" 2

17 с. Завет м. "Сладко кладенче" 2

18 с. Завет в селото 1

19 с. Завет в м. "Тарлъ бунар" 1

20 с. Острово в селото "Могилата" 1

Селищни могили и следи от праисторически, енеолитни селища има в близост до 

всички извори в землището на Завет, в чертите на самия град и в района. Намерени са 

много каменни сечива с добре огладена повърхност и правилно пробити дупки, както и 

много керамични фрагменти. Известие за най-голямата могила са публикували още 

братята Шкорпил през 1898 г. Могилите, които пазят останки от миналото, могат да бъдат 

отнесени към първата половина на енеолита - V хилядолетие пр. н. е.

Религиозните обекти в пространствения обхват на общината са: 

 „Св. Троица“ – с. Брестовене /1935 г./; 

 „Св. Параскева“ – гр. Завет /1921 г./; 

 „Св. Иван Рилски“ – с. Острово /1924 г./; 

 „Успение Богородично“ – с. Прелез /1970 г./; 

 „Св. София“ – с. Сушево /1922 г./; 

В териториалната структура на града са разположени три възпоменателни 

паметника:

 Паметник на Иван Кръстев – разположен  в центъра на гр. Завет, срещу църквата 

"Света Петка". В дъното е родната къща на Иван Кръстев, която е запазена и до днес; 

 Паметник на Митьо Цвятков - разположен в центъра на гр. Завет, пред градската 

поща; 

 Паметник на загиналите войни – разположен в центъра на града, пред читалище 

"Саморазвитие". 
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В регистърът на военните паметници на територията на общината са разположени 

пет паметника: 

 Колективен паметник пред читалището, гр. Завет /1937 г./: Архитектурна 

композиция с бронзови елементи – войник с насочена пушка; 

 Колективен паметник, градинката на центъра, с. Острово: Архитектурна 

композиция с метални елементи – войник; 

 Колективен паметник в градинката, с. Сушево: Архитектурна композиция с 

метални елементи – войник, дялан камък; 

 Колективен паметник на центъра до спирката, с. Прелез: Направен е от  бетон с 

подлепени полочи от мрамор с имената на загиналите; 

 Колективен паметник, до читалището, с. Веселец: Мраморна плоча с имената на 

загиналите през европейската война 

На територията на община Завет са регистрирани 78 археологически обекта, част 

от Автоматизирана информационна система „Археологическа карта на България“, 

НАИМ-БАН /Приложение №1. Археологически обекти/.

Обекти на културата в общината са представени от седем читалища и един 

музей. Във всяко населено място в общината е разположено читалище, което да 

задоволява потребностите на населението. Интерес представлява, единственият музей в 

общината – „Музей на плуга“, който е и единственият подобен на територията на 

Балканския полуостров. 

Музей на плуга 

В град Завет се намира единственият на Балканите "Музей на плуга". В него са 

изложени над 60 експоната за обработка на почвата, като всичките са действащи. А 

най-старото рало е от годините след Освобождението. 

Преди да се появи съвременния плуг, хората обработвали почвата със заострена 

тояга, с която разравяли земята, за да засеят семена. Години по-късно се появява 

дървеното рало за животинска тяга. 

„Най-старият ни експонат е още от времето на Митхат Паша, използвал се е в 

неговия чифлик. По негово време се внасят и първите железни плугове, които по-късно 

започват да се произвеждат и в България, в Русе”, разказва Рашид Узунов. 
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В музея са изложени и плугове, последна дума на техниката, за модерно земеделие. 

Някои от тях са комбинирани с устройства за разбиване на пръстта. Една обработка с тях е 

равна на три по стария метод. Специално място в сбирката заема и 3-корпусния 

обръщателен плуг, който развива висока скорост и спестява 25% от горивото. Музеят е 

проектиран преди 4 години от архитект Денис Татар, а реставратор на експонатите е 70-

годишният Мустафа Демерджиев от село Прелез. 

В разградския исторически музей можете да видите уникална статуетка на Буда 

намерена близо до Завет. Тя е единствената такава в Европа, извън Индия такива 

притежават само няколко световноизвестни музея. 

В общината се провежда традиционен Международен фолклорен фестивал, като 

през 2015г. в него вземат участие танцови състави от Италия, Словакия, Босна и др. 

Фестивалът е най-значителното и масово културно събитие за община Завет. Традиционно 

той се организира от Община Завет и читалище „Саморазвитие“. Фестивалът за танцов 

фолклор – пъстроцветен, разнозвучен, колоритен, интернационален, се провежда по време 

на празника на града и се радва на многобройна публика от цялата страна. Началото е 

поставено през 1992 година, когато танцовият ансамбъл към читалището инициира 

организирането и провеждането на първия фестивал. 

Конни надбягвания по време на селищния празник се провеждат конни 

надбягвания, които са част от републиканския приз на България. Участие вземат жокеи от 

цялата страна. 

Връзката между материалното и нематериално, недвижимото и движимото 

културно наследство се осъществява в най-пълна степен хората и функциониращите 

културните обектите, в които се съхранява и опазва нематериалното и материалното 

движимо наследство. Те са обектите, които съхраняват откритите артефакти в 

пространствената структура на общината и запазват народните традиции и културни 

обичаи. Също така водеща роля в съхраняването, опазването и адаптирането на 

културното наследство днес имат хората, които са носители на историческа памет, 

идентичност и древни традиции. 

Регионът притежава значителен културен и природен потенциал, който следва да 

бъде по-добре експониран за да допринесе за повишаване на социално-икономическото 

състояние на общината. Значим потенциал за развитие на специализирана туристическа 

дейност имат еко-туризъм, културно-исторически, археоложки и други специализирани 

видове туризъм. 
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 Атрактивността на общината трябва да бъде представена като съвкупност от 

нематериално и материално недвижимо и движимо културно наследство. Народните 

традиции и културните обичаи са нематериалния ресурс, които може да задържи 

посетителите в общината и да повиши нейната атрактивност и качеството на културния 

туристически продукт. Основата на съвременния динамичен и развиващ се град са 

културните ценности заложени в селищните характеристики на общината. С времето те 

биват възстановени, адаптирани и допълвани, което допринася за развитието на общината 

като културен туристически център. 

 Интерпретацията и промотирането на културното наследство днес е основополагащ 

елемент в устойчивото и балансирано териториално и социално-икономическо развитие. 

Културното наследство е фактор изграждащ позитивни партньорства между местните 

общности и бизнеса. Процесите на урбанизация дават възможност за съчетаване на 

традиционните дейности носещи идентичността на региона /културното и природно 

наследство, историческата памет/ и социално-икономически дейности в новите 

урбанизираните територии.  

 Водеща роля в съхраняването, опазването и адаптирането на културното 

наследство днес имат хората. Заедно с него те са носители на историческата памет и 

древни традиции. Представянето на културното наследство като дейност, интегрирана в 

селищната структура на общината придава ново значение и го представя като ресурс за 

социално-икономическо развитие. На културното наследство днес се гледа като на 

материален и духовен ресурс, който трябва да бъде съхранен, без изискване за 

рентабилност на вложените в него инвестиции. Необходимо е създаването на 

маркетингова стратегия, която да представя културното наследството на националния и 

международния пазар, също така създаване на информационна система на културно-

историческите ресурси и иновативни форми за популяризирането му. Дейностите 

свързани с експлоатацията на културното наследство в туризма трябва да  бъдат 

обвързани с опазването и съхранението на културните ценности и полагане на 

необходимите грижи.  
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III. 8. ЗЕЛЕНА СИСТЕМА ОТДИХ И ТУРИЗЪМ  

III.8.1. Потенциал 

Община Завет не е много развита в сферата на туризма. В района се развиват 

алтернативни форми на туризъм - еко-, исторически, културен и ловен, въз основа на 

съществуващите културно-исторически и природни забележителности. С културно-

познавателна цел се посещават: Музея на плуга, Крепостта „Калето“, както и местността 

„Расовата“. 

Културно-историческият туризъм има потенциал за развитие, а при съчетание със 

съседни общини, може да се разработи цялостен туристически продукт. Историческите 

останки следва да са обект на целенасочени археологически разкопки и реставрация. 

III.8.2. Места за настаняване, нощувки, туристи 

Към 2013 година, по данни на НСИ, в град Завет и в селата от общината, няма 

функциониращи средства за подслон и хотели, както и регистрирани нощувки. В голяма 

част от населените места има барове, дискотеки и ресторанти, които предлагат 

развлечения на населението. 

III.8.3. Природни и културно-исторически ресурси 

Територията на община Завет попада в западната част на източната подобласт на 

Дунавската равнина. Тази част се нарича „Лудогорие“ и представлява обширно, 

вълнообразно и дълбоко насечено плато. Териториите,  с които община Завет граничи са, 

както следват: на изток – Добруджанско плато; на юг – Разградско-Поповските и 

Самуиловите височини; на запад достига до долината на река Русенски Лом. 

Водните ресурси, необходими за снабдяване на населението в общината, се 

осигуряват от три големи помпени станции. Територията на община Завет е бедна на 

повърхностни и подпочвени води. Единствените водни източници са изкуствено 

създадените водоеми – язовирите. Към 2014 година, по данни на Общинската програма за 

опазване на околната среда, в общината съществуват 27 изкуствени водоеми, от които 23 

са пресъхнали. Действащите язовири се намират в следните землища: гр. Завет, „Местност 

зелен дол“ – 2 бр.; село Брестовене; село Веслец. 
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Защитените зони по Натура 2000 

 Защитена зона „Лудогорие“, обявена по Директива 79/409/EEC за опазване на 

дивите птици с идентификационен номер BG0002062, обявена със заповед № РД-

837/2008г. от МОСВ, с обща площ 913 890,638 дка. В границите на тази защитена зона 

попадат землищата на: с. Брестовене, с. Острово, с. Веселец, с. Прелез, с. Иван 

Шишманово и гр. Завет. Целта на защитената зона е опазване, поддържане и 

възстановяване на местообитанията в населените места, като: Малък воден бик, Орел 

змияр, Бухал, Среден пъстър кълвач, Ястребогушо коприварче, Вoден дърдавец, Късокрил 

кюкавец и други.  

 Защитена зона „Лудогорие“, включена е в Списъка на защитените зони за 

опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна с идентификационен 

номер BG0000168. В границите на тази защитена зона попадат землищата на: с. 

Брестовене, с. Острово, с. Веселец, с. Прелез, с. Иван Шишманово и гр. Завет. Целта на 

тази зона е запазване на площта и естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видовете.  С приоритетно опазване са: 

- 10 вида природни местообитания/Мизийски гори от сребролистна липа, Панонски 

льосови степни тревни съобщества, Балкано-панонски церово-горунови гори и др./; 

- 17 вида бозайници/видра, добруджански хомяк, лалугер и др./; 

- 7 вида земноводни и влечуги; 

- 8 вида безгръбначни. 

 Защитена зона „Лудогорие - Боблата“, включена е в Списъка на защитените зони 

за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна с идентификационен 

номер BG0000171. Тази зона обхваща землищата на с. Прелез и с. Сушево. Целта на 

зоната е запазване на площта и естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видовете. Предмет на опазване са следните видове местообитания: 

- 10 вида природни местообитания/Полуестествени сухи тревни и храстови 

съобщества върху варовик, важни местообитания на орхидеи, Панонски льосови степни 

тревни съобщества, Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове и др./; 

- 7 вида бозайници/хомяк, лалугер, пъстър пор и др./; 

- 7 вида земноводни и влечуги; 

- 5 вида безгръбначни; 
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Културно-историческо наследство 

На територията на община Завет се намира единствения на Балканите Музей на 

плуга. В него са изложени над 24 експоната за обработка на почвата, като всичките са 

действащи.  Най-старото рало, в музея, е от годините след Освобождението. Експозицията 

е подредена в местното предприятие “Раломекс” АД. 

Селищни могили и следи от праисторически селища има в близост до всички 

извори в землището на Завет и в района. Намерени са много каменни сечива с добре 

огладена повърхност и правилно пробити дупки, както и много керамични фрагменти. 

III.8.4. Зелена система 

Зелените площи на територията на общината заемат предимно крайпътни терени, 

паркове и квартални градинки в населените места. По данни от Програмата за опазване на 

околната среда на общината, средната задоволеност със зелени площи е 24,9 %. 

Растителността е представена от декоративни дървета и храсти, /кестен, липа, бреза и др./, 

цветя /теменужки, рози, лалета и др./. Поддържането на зелените площи се извършва от 

лица, наети по националната програма “СПОЗ”, които се ръководят от общински 

служител – отговорник “Озеленяване” по НП “СПОЗ”, но в нея са включени зелени 

площи, намиращи се предимно в централните части на населените места. 

Територията на община Завет обхваща част от красивата и непокътната Воденска  

гора. Тя е със статут – ловно стопанство и обхваща 145 000 дка гори, като 85 000 дка са в 

землището на община Завет. Воденската гора има благоприятни условия за развитието на 

богата фауна и има добра хранителна база за развъждане на дивеч.  

Ловното стопанство „Воден“  е световноизвестно. В него се предлагат 

разнообразни възможности за практикуване на ловния спорт.  Традицията на 

дивечовъдството в този район е позволила съхраняването на богато видово разнообразие 

от ловни видове, едър дивеч, като благороден елен, сърна, муфлон, дива свиня и др.  

На територията на ловното стопанство се преобладават дървесните видове: 

 широколистни - цер, липа, благун, ясен, акация, габър и летен дъб; 

 иглолистни  - черен и бял бор – едва 0,5% от запаса;  
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 В община Завет има 3 защитени вековни дървета, 2 от които са в ловното 

стопанство „Воден“. 

- Благун, записан в Държавния регистър на защитените вековни и забележителни 

дървета с №1428 намиращ се в с. Веселец, с приблизителната възраст 500 години, 

височина 14 метра и обиколка 3,86 метра; 

- Благун, записан в Държавния регистър на защитените вековни и забележителни 

дървета с №1430 намиращ се в землището на с. Веселец на 200 м, с приблизителната 

възраст 200 години, височина 14 метра и обиколка 3,55 метра; 

- Летен дъб намиращ се в местността „Сухият мост” на територията на Ловно 

стопанство „Воден”, където достъпа е ограничен, записан в Държавния регистър на 

защитени, вековни и забележителни дървета с №243. 

Възобновяването в ловното стопанство е естествено и повсеместно, поради което 

не са предвидени залесявания. Стопанисването се извършва чрез правилно провеждане на 

сечи за запазване на местните видове.  По отношение на възрастта, тук са едни от най-

старите дървета в страната – 25% от площта е заета от гори, които са над 120 години, а 30 

% от площта са над 80 годишни. 
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III. 9. ТЕРИТОРИАЛНО–УРБАНИСТИЧНА СТРУКТУРА. ПРОСТРАНСТВЕНО 
РАЗВИТИЕ НА МРЕЖАТА ОТ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ СИСТЕМИ   

III. 9. 1. ТЕРИТОРИАЛНО–УРБАНИСТИЧНА СТРУКТУРА  

Община Завет се намира в границите на „Северна и Югоизточна  България” от ниво 

NUTS1, Северен централен район за планиране от ниво NUTS 2 и е включена в 

административните граници на област Разград ниво NUTS 3, съгласно общата 

класификация за статистически цели на териториалните единици NUTS и Закона за 

регионално развитие /ЗРР/ на Република България.  

Община Завет  заема 10,4% от общата площ на област Завет и според Закона за 

административно-териториалното устройство на Република България се отнася към 

четвърта  категория община. 

Община Завет граничи със следните общини, както следва: на изток – община 

Исперих, на запад – община Кубрат, на север – община Главиница и на юг – община 

Разград.  

Фигура 14. Статистически райони според класификацията на териториалните единици за 
статистически цели в България /NUTS 2/. 
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Фигура 15. Териториално-урбанистична структура на Северен централен район, 
Източник: Национална стратегия за регионално развитие на Република България. 

Община Завет е с площ 273.87 км2 и в нейната териториална структура влизат 7 

населени места, 6 от които села и един град, който се явява и общински център – град 

Завет. Най-голям относителен дял в територията като площ имат земеделските 

обработваеми земи, представени от ниви, трайни насаждения, ливади, мери и пасища, 

неизползваема земеделска земя, стопански гори и земи. Урбанизираните територии заемат 

не повече от 5% от общата площ на общината. 
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Йерархична система от населени места 

Общината е представена от град Завет, който е общински център попадащ в 5то

ниво на йерархичната система от градове-центрове / много малки градове и села с 

микрорегионално значение за територията на общината /.  

Фигура 16. Йерархична система от градове-центрове, Източник: Национална стратегия за 
регионално развитие на  Република България. 

В градоустройствената класификация на населените места по брой жители град  

Завет попада в категорията „ много малки градове и села”. Община Завет е проблема 

периферна територия с необходимост от специална национална политика за малките 

градове в периферните селски райони. 

Урбанистичната структура на общината е подчертано центрична с концентрация на 

функции в общинския център и периферни селища с различен характер. В общинския 

център град Завет са съсредоточени административното и социално обслужване и 

основната част от икономическата дейност в общината. В този вид райони попадат тези, в 

които по-голямата част от трудоспособното население е заето в селско и горско 
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стопанство. Характеризират се с ниска степен на развитие на транспорта, техническата и 

социалната инфраструктура. В изостаналите селски райони населението е с ниско 

образователно равнище, висока безработица, ниски доходи на населението и 

обезлюдяване. 

   Характерен за общината е моделът център и периферия, като центърът е град 

Завет, а периферията включва териториите на останалите населени места в общината. 

Това води до неравностойно териториално развитие в общината, твърда тенденция на 

увеличаване на градското население, увеличаване на дела на възрастното население по 

селата и обезлюдяването им. 

   Миграцията на население от общината е основният проблем на урбанизацията. 

Миграционните потоци в общината са от селата към град Завет или от общината към по-

големите градове на страната и чужбина. Тези тенденции са във връзка с наличието на 

жилища и по-добро качество на услугите в града. В резултат е налице западане на 

услугите в селата. Това се отразява и върху икономическата активност на населението, 

като почти цялата е концентрирана в град Завет. Изключения има в по-големите села в 

общината - Брестовене и Острово, където има разкрити малки предприятия. 

  Тези тенденции налагат изводите, че следва да се насочат усилия за подобряване на 

икономическата активност в периферните територии на общината. Необходимо е 

изграждането на нови предприятия, развитие на селското стопанство /трайни насаждения, 

билкопроизводство/ и развитие на туристически дейности на територията на общината. 

Тези дейности трябва да са съпроводени от подобряване на транспортната и социалната 

инфраструктура. 

   През населените места в общината не преминават главни и второстепенни 

урбанистични оси на развитие. Най-близката второстепенна урбанистична ос на развитие 

е Русе-Разград-Шумен. 

В националната категоризация на населените места град Завет попада в „четвърта“ 

категория град, докато останалите населени места са от по-ниска категория /от  5-та – 

3бр., от 6-та  – 2 бр., от 7-ма  – 1бр. 
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Таблица 22. Категоризация на община Завет съставните ѝ населените места. 

№ ЕККАТЕ 
Наименование на  
административно-териториалната  
единица 

Категория Площ /км
2

1 LOV33 община Завет, област Разград 4 273,87 

№ КОД Наименования на кметствата 

1 RAZ11-01 кметство  Брестовене, община Завет   

2 RAZ11-02 кметство  Веселец, община Завет   

3 RAZ11-03 кметство  Иван Шишманово, община Завет   

4 RAZ11-04 Кметство  Острово, община Завет   

5 RAZ11-05 кметство  Прелез, община Завет   

6 RAZ11-06 кметство  Сушево, община Завет   

№ ЕККАТЕ Наименование на населеното място Категория Площ/км
2

1 30065 град Завет, община Завет, област Разград 4 59,738 

2 06481 с. Брестовене ,община Завет, област Разград 5 54,125 

3 10714 с. Веселец, ,община Завет, област Разград 5 21,452 

4 32192 с. Иван Шишманово, община Завет, област Разград 7 13,315 

5 54417 с. Острово, община Завет, област Разград 5 73,782 

6 58147 с. Прелез, община Завет, област Разград 6 27,949 

7 70384 с. Сушево, община Завет, област Разград 6 23,511 

Източник: Национален регистър на населените места, 2014 г. и Заповед № РД-02-14-
2021 от 14 август 2012 г. /обн. ДВ, бр. 66, 28.08.2012 г., неофициален раздел/ на МРРБ за 
категоризацията на населените места. 
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Оси на урбанистично развитие 

Осите на урбанистично развитие за територията на страната на ниво „район за 

планиране“ следват Националната концепция за пространствено развитие, Националната 

стратегия за регионално развитие и Регионалният план за развитие на северозападен 

регион.  

Фигура 17. Полюси и оси на развитие, Източник: Национална Стратегия за регионално 
развитие 2012-2022 г. 

Населените места в общината са свързани помежду си и с останалата част на 

страната чрез съществуваща пътна мрежа. Пътната мрежа на територията на община Завет 

е с обща дължина 89,590 км и средна гъстота на пътна мрежа – 3,050 км на кв. км, 

разпределението й по категории е както следва: 

 Първокласна пътна мрежа 17,200 км; 

 Третокласна пътна мрежа 39,090 км; 

 Общинска пътна мрежа 33,300 км; 

През територията на община Завет  преминават следните пътища от 

републиканската пътна мрежа: 
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-  Път II-23 Русе – Добрич от км 51+900 до км 69+100 км – дължина на територията 

на общината 17,200 км; 

- Път III-4902 Разград – Веселец от км 8+600 до км 28+800км – дължина на 

територията на общината 20,200 км; 

- Път III-2304 Исперих – Воден – Острово от км 10+000 до км 15+000км- дължина на 

територията на общината 5,000 км; 

- Път III-205 Исперих – Веселец – Тутракан от км 40+609 до 54+500 км – дължина на 

територията на общината 13, 890 км. 

През последните години  не са извършени  достатъчно ремонти и подобрения на шосейната 

мрежа. От ремонт се нуждаят и пътните настилки на населените места. Уличната мрежа в 

населените места е с обща дължина 161,78 км от тях асфалтирани са 60%.Пътната мрежа в 

община Завет е в много лошо състояние и голяма част от нея се нуждае от ремонт и 

рехабилитация. На територията на общината няма друг вид наземна транспортна 

инфраструктура, поради което състоянието и класа на пътната мрежа е от изключително 

значение за развитието и. Състоянието на междуселищната пътна мрежа не е добро, 

необходимо е извършването на основни ремонти и реконструкция.  

Населението на община Завет към 2014г. наброява 10 038 души, като 

съотношението между градско и селско население е 28,8%:71,2%. Средната гъстота на 

населението е 38,6 души/км2  и е по-ниска от средната за страната и за област Разград. 

Гъстотата на населението е неравномерно разпределена в територията. Населените места в 

общината са съсредоточени в северната част на общината, където се намира и общинският 

център – град Завет.   
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Таблица 23. Площ, гъстота на населението и населени места към 31.12.2012г. 

NUTS EKATTE Статистически 
зони 
Статистически 
райони  
Области  
Общини 

Площ1,2 -
кв. км

Гъстота на 
населението 

на кв. км

Населени 
места - 

бр.

Градове 
- бр.

Села3

- бр.
Кметства 

- бр.

BG BG Общо за 
страната 

111001,9 65,6 5278 257 5021 2008

BG3 BG3 Северна и 
Югоизточна 
България 

68330,4 54,1 3026 155 2871 1199

BG32 BG32 Северен 
централен  

14974,0 56,4 996 39 957 300

BG324 RAZ Разград 2639,7 46,3 103 6 97 81

RAZ11 Завет 273,9 37,7 7 1 6 6

RAZ14 Исперих 402,2 54,9 24 1 23 22

RAZ16 Кубрат 471,3 37,8 17 1 16 15

RAZ17 Лозница 410,4 22,2 16 1 15 11

RAZ26 Разград 598,4 83,5 22 1 21 13

RAZ29 Самуил 250,3 27,4 14 - 14 12

RAZ36 Цар Калоян 233,3 25,8 3 1 2 2

Източник: НСИ. 
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III. 9. 2. ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА МРЕЖАТА ОТ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И 
ФУНКЦИОНАЛНИТЕ СИСТЕМИ  

Селищната мрежа на общината е неравномерно разположена върху територията й.  

Общинският център – гр. Завет се намира в пространствения център на общината, на 35 

км от областния център гр. Разград и на 376 км от столицата гр. София. Съществуват 

транспортни връзки с всички близки населени места и съседни общини.  

Пространствено разположение на населените места в териториалната 
структура на общината 

 Път III-4902 Разград – Веселец от км 8+600 до км 28+800км – дължина на 

територията на общината 20,200 км; 

 Път III-2304 Исперих – Воден – Острово от км 10+000 до км 15+000км- дължина на 

територията на общината 5,000 км; 

 Път III-205 Исперих – Веселец – Тутракан от км 40+609 до 54+500 км – дължина на 

територията на общината 13, 890 км. 

В пространствената структура на общината се открояват няколко основни 

направления, по които са разположени повечето селищни структури.  

Основната транспортно-комуникационна ос, преминаваща в рамките на общината, 

е републиканският път „II-23“ по направление североизток-югоизток, свързващо 

общината със съседните общини Кубрат, Исперих  и Дулово. Посредством общинската 

пътна мрежа, оста обвързва населените места в областта. По тази транспортно-

комуникационна ос е разположен общинският център – гр. Завет и с. Брестовене.  

Основната ос е допълнена от няколко вътрешни второстепенни оси, обвързващи 

пространствено-комуникационно и функционално населените места в общината помежду 

им, със съседни общини и със страната. Това са комуникационните оси- Разград – 

Веселец, Исперих- Воден – Острово, Исперих – Веселец и Тутракан. Пространствената 

структура на комуникационната система и мрежата от населени места следва естествените 

форми на релефа, което е фактор за устойчивото и развитие и изпълнение на основните и 

функции във времето. Пространствената структура на повечето от населените места е 

характерна за равнинните райони –   компактна структура с прилежащи земеделски 

терени. Всички населени места, с изключение на село Острово, са разположени в 

северната част на общината.   
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Характерно за пространствената структура на селищната мрежа е тенденцията за 

усвояване на нови терени по дължината на комуникационните връзки, като на някои места 

тези нови образувания постепенно се сливат със съществуващите селища. 

Пространствено развитие на функционалните системи в териториалната 
структура на общината  

Пространственото развитие на функционалните системи на територията на 

общината следва териториалната и йерархична структура на мрежата от населени места. 

Най-голяма е концентрацията на обекти на социално-икономическата сфера в общинския 

център гр. Завет. На територията на отделните села също има елементи на социалната 

сфера в зависимост от специфичните им функции и потребности. Територията на 

общината е богата на културно наследство и природни ресурси, които са предпоставка за 

развитие на системите на отдиха и туризма и осигуряване на работни места. 

Пространственото развитие на функционалните системи е в пряка зависимост и от броя на 

населението и жилищната осигуреност в населените места. 

Обитаване и жилищна осигуреност 

В община Завет има изградени 4252 жилища, което я нарежда на четвърто място в 

областта по количество на сградния фонд. По количество на панелни жилищни сгради 

Завет  попада на пето място с 13 панелни блока. Най-много са тухлените сгради в 

общината – 3990 бр. 

Таблица 24. Жилищни сгради към 31.12.2013 г. по материал на външните стени на 
сградата, статистически зони, статистически райони и по области и общини. 

NUTS ЕКАТТЕ Статистически 
зони  
Статистически 
райони  
Области  
Общини 

 Жилищни сгради по материал на външните стени на 
сградата 

общо панелни стоманобетонни тухлени други 

BG BG България 2067790 21677 54294 1649712 342107

BG3 BG3 Северна и 
Югоизточна 
България 

1226261 9725 27107 992521 196908

BG32 BG32 Северен 
централен 

279895 2015 6026 224306 47548

BG324 RAZ Разград 42800 282 299 36338 5881

RAZ11 Завет 4252 13 2 3990 247
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RAZ14 Исперих 8052 29 45 7294 684

RAZ16 Кубрат 7403 40 28 6789 546

RAZ17 Лозница 3749 4 3 2405 1337

RAZ26 Разград 13296 171 201 10893 2031

RAZ29 Самуил 3231 5 10 2497 719

RAZ36 Цар Калоян 2817 20 10 2470 317

Източник: НСИ. 

Община Завет се нарежда на четвърто място в областта по полезната площ на 

жилищата с 339 841 м2. Жилищната площ възлиза на 261 253 м2, а на трето място е 

спомагателната площ – 51 145 м2.

Таблица 25 . Полезна площ на жилищата на 31.12.2013 г. по статистически зони, 
статистически райони и по области и общини. 

NUTS ЕКАТТЕ Статистически 
зони  
Статистически 
райони  
Области  
Общини 

Полезна площ 

Useful space

общо жилищна спомагателна площ на 
кухни 

BG BG България 286416690 217458413 42039064 26919213

BG3 BG3 Северна и 
Югоизточна 
България 

150767361 114032292 22518573 14216496

BG32 BG32 Северен 
централен 

33665009 25193211 5210289 3261509

BG324 RAZ Разград 4367883 3301268 667490 399125

RAZ11 Завет 339841 261253 51145 27443

RAZ14 Исперих 732905 573519 105492 53894 

RAZ16 Кубрат 638312 482092 100327 55893 

RAZ17 Лозница 287016 219293 40724 26999 

RAZ26 Разград 1927153 1422144 306923 198086 

RAZ29 Самуил 231464 190797 31912 8755 

RAZ36 Цар Калоян 211192 152170 30967 28055 

       /Източник: НСИ/. 

От общия сграден фонд в община Завет, 75,91% представляват жилищните 

обитавани сгради. Най-висок дял на необитавани жилищни сгради е при най-слабо 

населеното село Иван Шишманово - 30,64%, а най-нисък е делът при село Сушево 15.55%.  
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      В община Завет има само една жилищна сграда за колективно домакинство. Тя е 

локализирана в град Завет.  

Населените места в община Завет са с висок дял на необитаваните жилищни 

сгради. Това се дължи на депопулацията в общината. 

Таблица 26. Жилищни сгради по вид на сградата в община Завет за 2012г. 

Общо 

Вид на сградата 

Жилищна 

обитавана 

Жилищна 

необитаване 

Жилищна 

за 

временно 

обитаване 

Жилищна за 

колективно 

домакинство 

Община Завет 4251 3227 1023 - 1

с. Брестовене 1079 830 249 - -

с. Веселец 397 304 93 - -

гр. Завет 1189 897 291 - 1

с. Иван Шишманово 186 129 57 - -

с. Острово 804 612 192 - -

с. Прелез 371 265 106 - -

с. Сушево 225 190 35 - -

   За 2012 г. в община Завет жилищните сгради, според конструкцията си, са 

предимно масивни /93,88%/.  Спрямо 1985 година се наблюдава намаляване на броя на 

жилищните сгради в общината. 

Таблица 27. Жилищни сгради в община Завет според вида на конструкцията. 

Община Общо 

Вид на сградата според конструкцията 

стоманобетонни-

едропанелни 

стоманобетонни-

скелетни 

масивни 

1985

Завет 4482 2 6 3860

2001

Завет 4397 7 7 3913

2011

Завет 4251 13 2 3991
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   Повече от половината жилища в община Завет са концентрирани в две населени 

места-град Завет и село Брестовене, съответно 31,92% и 23,02%. Най-малък е жилищният 

фонд в село Иван Шишманово.  

   Спрямо населението на общината 10 906 души, могат да се изчислят показателите 

за полезна площ на човек- 31,14 кв. м. на човек, както и жилищна площ на човек от 

населението- 23,93 кв. м. на човек. 

Таблица 28. Жилища, брой на стаите и полезна площ в община Завет за 2012г. 

 Брой жилища Брой стаи Полезна площ /кв.м/ 

Общо В т.ч. жилищна 

Община Завет 4460 16209 339658 261038

с. Брестовене 1027 3494 72452 55978

с. Веселец 400 1547 31148 26044

град Завет 1424 5117 113860 87937

с. Иван Шишманово 194 754 14351 11157

с. Острово 819 3124 68062 48968

с. Прелез 371 1384 26947 21013

с. Сушево 225 789 12838 9941

В община Завет през 60-те години е построена голяма част от общия жилищен 

фонд /37,33%/. След 1980 година се наблюдава рязък спад в строителството на жилищни 

сгради. 

Таблица 29. Жилищни сгради в община Завет по период на построяване. 

Община Общо Период на построяване 

до 1949 1950-

1959

1960-

1969

1970-

1979

1980-

1989

1990-

1999

2000-

2011

Завет 

Сгради 4251 747 999 1587 516 288 75 39

Жилища 4460 747 1002 1583 508 487 73 60

Жилищните сгради в община Завет са почти изцяло частна собственост.  

Жилищният фонд на община Завет общинска собственост включва една жилищна сграда в 

гр. Завет, която е в лошо състояние и се нуждае от основен ремонт. Същата е необитаема. 

Общината няма приходи от наеми на общински жилища. През последните 20 години нови 

жилища в общинския жилищен фонд не са придобивани. 
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Община Завет се нарежда на второ място в областта по показателя обитавани 

жилища – 75,1%. Въпреки голямото количество на необитаван сграден фонд, ситуацията в 

общината е по благоприятна от същата в другите общини в област Разград. 

Фигура 18. Относителен дял на обитавани и необитавани жилища по общини в област 
Разград,  Източник: НСИ. 

Най-голямо количество на строителство на територията на община Завет се 

осъществява в периода 1960-1969 година, когато е построен около 20% от сградния фонд 

на общината. Най-ниско количество на строителство се отчита през последните 15 години.  

На базата на количествените данни и тенденцията за намаляване на населението 

може да се направи изводът, че жилищните нужди в общината са задоволени. В община 

Завет има достатъчно на брой жилищни сгради, голямата част от които са масивни. 

Преобладаващата част от жилищния фонд е изградена в периода 1950-1989г. и е в 

относително добро. Повече от половината от жилищата се обитават, което показва по-

доброто положение на общината по този показател в областта, в която средно половината 

от жилищата се обитават. Част от жилищният фонд се нуждае от обновяване и 

реконструкция за повишаване на нивото на обитаване. Недостиг има по отношение на 

качествата на средата за обитаване – благоустрояване, съоръжаване с техническа 

инфраструктура и т.н.    

Завет е обявен за град с Указ № 1942 на Държавния съвет на Народна Република 

България от 1974 г. Строителната и благоустройствена дейност започнала още през 1971 

г., когато село Завет е обявено за селище от градски тип, но сега придобила още по-голям 

размах. Веднага започнало модерно жилищно строителство. През 1976 г. бил завършен 



89

първият висок, четириетажен блок с асансьор и вътрешно отопление. Последвали го още 

два. С пълен ход се разгърнало асфалтирането на улиците. Асфалтирани били всички 

улици и площади. През 1975 г. бил построен и стадионът – един от най-добрите стадиони 

в страната и тогава единственият с осветление в Разградски окръг. 

Градът е ситуиран в източната част на едноименната община и изпълнява 

функциите на административен, културен и социално-икономически център. Той е 

единствената урбанистична структура с градски характер в общината  от категория „малки 

градове с микрорегионално значение за територията на група общини“. Той отстои на 

34км от областния център – Разград, на 18км от град Кубрат, на 17км от град Исперих и на 

29км от град Главиница. Общинския център има изградена инфраструктурна свързаност с 

останалите населени места в общината, благодарение на която той им предоставя 

необходимите услуги, като спешна и неотложна медицинска помощ, образование, спорт и 

развлечения. В него са ситуирани и всички важни административни обекти за общината, 

като Общинска администрация, РУ ”Полиция”, Районна служба „Пожарна безопасност и 

защита на населението“, Районен съд, пощенски станции, банкови офиси и др. 

Землището на град Завет е с площ 59,738 км2, като териториалната му структура е 

с фрактален характер. Част от земите на Завет влизат в състава на Защитена зона 

„Лудогорие”, която е включена в Списъка на защитените зони за опазване на природните 

местообитания на дивата флора и фауна. 

В града има частично изградена канализационна мрежа за дъждовни води, докато 

отпадъчните води от битови, административни и жилищни сгради се заустват в септични 

ями. Изградена е и система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови 

отпадъци, което се извършва ежеседмично, по график със специален сметоизвозващ 

автомобил. 
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Фигура 19. Сателитно изображение на град Завет. 

Село Брестовене отстои само на 7,2 км западно от град Завет и е второто населено 

място по население след общинския център. Съседни селища, с които граничи са: 

Медовене, Острово, Кубрат, Сушево и др. Землището на село Брестовене заема 54,0125 

км2. То има компактна структура, с прилежащи земеделски терени. Част от земите му 

влизат в състава на Защитена зона „Лудогорие”, която е включена в Списъка на 

защитените зони за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна. 

Жилищната осигуреност в населеното място е представена от къщи с ниско застояване и с 

големи дворни площи. В Брестовене има частично изградена канализационна мрежа за 

дъждовни води, докато отпадъчните води от битови и жилищни сгради се заустват в 

септични ями.

Фигура 20. Сателитно изображение на с. Брестовене. 
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Село Острово е разположено на 11,5 км югозападно от общинския център. Най-

близките до него населени места са: Побит камък, Дянково, Брестовене и Завет. Острово 

заема площ от 73,782 км2 , като териториалната му структура е представена от малки 

едноетажни или двуетажни къщи с обособени дворни пространства. Част от прилежащите 

към селото земи се използват за земеделие, като другите влизат в обхвата на Защитена 

зона „Лудогорие”. Защитените земи имат за цел опазване на природните местообитания на 

дивата флора и фауна. 

Фигура 21. Сателитно изображение на с. Осторово. 

Село Сушево отстои на 7,3 км от град Завет. То заема площ от 23,511 км2 , като 

териториалната му структура е с линеарен характер. Жилищните сгради са изградени по 

протежението на транспортните връзки в него, като застрояването е представено от малки 

свободно - стоящи къщи с прилежащи дворни пространства. На изток от селото, 

обхващаща част от земите на Сушево, се намира  Защитена зона „Лудогорие - Боблата”. 

Тя е създадена с цел опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна. 



92

Фигура 22. Сателитно изображение на с. Сушево.

Село Прелез се намира в северната част на община Завет на 10 км от общинския 

център. Териториите на Прелез влизат в границите на три защитени зони, опазващи  

природните местообитания на дивата флора и фауна и зона опазваща дивите птици, 

съответно:  Защитена зона „Лудогорие”, код BG 0002062; Защитена зона „Лудогорие”, код 

BG 0000168 и Защитена зона „Лудогорие - Боблата”, код BG 0000171. 

Населеното място е с площ 27,949 км2 и има компактна структура, с ясно 

обособено централно публично простраснтво, формирано от сградите на пощата и 

кметството. Уличната мрежа може да се характеризира със сравнително линеарна 

структура, по протежението на която за ситуирани жилищните сгради – къщи с ниско 

застрояване с големи дворни площи. 
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Фигура 23. Сателитно изображение на с. Прелез. 

Село Веселец заема малка територия от община Завет - само 21,452 км2. Селото е 

разположено на 8км североизточно от общинския център, на главния път III-205/Исперих 

– Тутракан/. Близко разположени до Веселец населени места са: Иван Шишманово, 

Прелез и Завет. Структурата на селището може да се характеризира като линеарна, поради 

разположенито на основните построики по транспортно-комуникационните оси.

Публичните пространства са разположени в геометричния център, където е обособено 

площадно пространство с предимно търговски функции. Населеното място попада в две 

защитени зони: Защитена зона „Лудогорие”, код BG 0000168, целяща опазване на 

природните местообитания на дивата флора и фауна в района и  Защитена зона 

„Лудогорие”, код BG 0002062, създадена с цел опазване на дивите птици. 

Фигура 24. Сателитно изображение на с. Веселец. 

Село Иван Шишманово отстои на 11км от общинския център, на главния път III-

205/Исперих – Тутракан/. В близост до него се намират: селата Веселец, Вазово, Свещари 

и град Завет. Селото заема най-малка площ от територията на община Завет – 13,315 км2.

Населеното място има компактна пространствена структура, с обособено площадно 

пространство. Уличната мрежа е с предимно неправилен характер. Жилищната структура 

е характерна с ниско, свободно застрояване в самостоятелни парцели. Населеното място 

попада в две защитени зони: Защитена зона „Лудогорие”, код BG 0000168, целяща 

опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна в района и  Защитена 

зона „Лудогорие”, код BG 0002062, създадена с цел опазване на дивите птици. 
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Фигура 25. Сателитно изображение на с. Иван Шишманово. 
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III. 9. 3. БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА  

Територията на Република България е национално богатство. Нейното устройство 

гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на 

населението /чл. 1, ал. /1/ от Закона за устройство на територията/. 

Релефът и почвените ресурси в община Завет предразполагат развитието на 

селското стопанство и съответно преработвателната промишленост, свързана със 

земеделската продукция.  Относителният дял на земеделските земи в общината е 63,3%, 

което е над средното за страната от 58,7%. Съпоставена с други общини, територията на 

община Главиница има благоприятни условия развитие на селското стопанство. 

Традиционните култури, които се отглеждат в общината са пшеница, царевица и 

слънчоглед. 

 Съгласно нормативните уредби на Република България основното предназначение 

на териториите на една община, определени с общите устройствени планове са: 

урбанизирани територии /населени места и селищни образувания/, земеделски територии, 

горски територии, защитени територии, нарушени територии за възстановяване, 

територии, заети от води и водни обекти, и територии на транспорта. 

Общо територията на община Завет е 273 872 дка, разпределена както следва: 

 Земеделски земи – 173 494 дка, от които 152 590 дка обработваеми, представени от 

ниви, трайни насаждения, ливади, мери и пасища, неизползваема земеделска земя, 

стопански гори и земи; 

 Горски площи – 96 715 дка; 

 Урбанизирани територии – 12 297 дка; 

 Водни течения и водни площи - 576 дка; 

 Добив на полезни изкопаеми – 896 дка; 

 Транспортна инфраструктура – 1 838 дка. 

Според начина на трайно ползване и техните относителни дялове териториалните 

фондове са подредени, както следва: 

 Земеделски – 63,3 %; 

 Горски –30,9 %; 

 Урбанизирани територии – 4,5 %; 

 Транспортна инфраструктура – 0,7 %; 
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 Води – 0,2 %; 

 Добив на полезни изкопаеми – 0,3 %. 

Таблица 30. Баланс на територията на община Завет– според актуализиран опорен 
план. 

Баланс на територията 

Територии с общо предназначение ХА 

Жилищни функции 1056,70 

Обществено-обслужващи функции 0.13 

Производствени дейности 0,40 

Складови дейности 0,48 

Спорт и атракции 0,51 

Озеленяване, паркове и градини 7,75 

Стопанско обслужване 248,41 

Обработваеми земи - ниви 14686,49 

Обработваеми земи - трайни насаждения 293,63 

Необработваеми земи 1312,94 

Гори 9325,52 

Горски земи 345,98 

Водни площи 61,83 

Транспорт  и комуникации 115,50 

Техническа инфраструктура 42,12 

Други нарушени територии 30.62 

Гробищен парк  25,86 

Нарушени територии 0,53 

Общо: 27527,83 
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Таблица 31. Баланс на територията на Република България към 31.12.2000 г. по вид територия. 

NUTS EKATTE Статистически 
зони 

Общо Територия по вид 

Статистически 
райони 

Области земеделска горска населени 
места и други 
урбанизирани 
територии 

водни 
течения 
и водни 
площи 

за добив 
на 
полезни 
изкопаеми 

за транспорт и 
инфраструктура Общини 

общо в т.ч. обработваема 
площ 

общо в т.ч. 
поливна 
площ 

BG BG Общо за страната 63764817 49769279 7453548 37157538 4603416 2010385 2710867 754879

BG3 BG3 Северна и 
Югоизточна 
България 

68330407 44651282 37116162 4493501 17790425 2912540 1303294 1175230 497636

BG324 RAZ Разград 2639744 1907934 1638168 143949 547142 132331 18959 16406 16972 

RAZ11 Завет 273872 173494 152590 0 96715 12297 576 896 1838

RAZ14 Исперих 402244 291727 258478 0 76958 27168 1081 2940 2370 

RAZ16 Кубрат 471280 364331 308831 88197 78902 22330 1775 1875 2067 

RAZ17 Лозница 410402 308665 258521 55752 75476 12958 8203 1577 3523 

RAZ26 Разград 598378 430766 363036 0 117280 34960 3751 7285 4336 

RAZ29 Самуил 250288 173647 152967 0 57807 14625 1814 703 1692 

RAZ36 Цар Калоян 233280 165304 143745 0 55948 7993 1759 1130 1146 
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Таблица 32. Баланс на територията на Република България към 31.12.2000 г. по фонд територия. 

EKATTE Статистически 
зони 

Площ -
общо 

Територия по фондове

Статистически 
райони 
Области земеделски горски населени места и други 

урбанизирани територии 
водни течения и водни 

площи 
за добив на полезни 

изкопаеми 
за транспорт

Общини

площ относителе
н дял - % 

площ относител
ен дял - % 

площ относителен 
дял - % 

площ относителе
н дял - % 

площ относителен 
дял - % 

площ относителе
н дял - % 

BG Общо за страната 65185406 58,7 37256787 33,6 5535290 5 1990322 1,8 330566 0,3 703531 0,6

BG3 Северна и 
Югоизточна 
България 

68330407 45101109 66 17590487 25,7 3685441 5,4 1288003 1,9 219283 0,32 446084 0,7

BG32 Северен 
централен  

14973970 10301367 68,8 3416214 22,8 871533 5,8 260300 1,7 18455 0,12 106101 0,7

RAZ Разград 2639744 1867519 70,7 590990 22,4 143210 5,4 18048 0,7 3005 0,11 16972 0,6

RAZ11 Завет 273872 162981 59,5 96715 35,0 12261 4,5 576 0,2 427 0,16 1838 0,7

RAZ14 Исперих 402244 286579 71,2 83961 20,9 27269 6,8 1064 0,3 1001 0,25 2370 0,6

RAZ16 Кубрат 471280 348800 74,0 96025 20,4 22127 4,7 1757 0,4 504 0,11 2067 0,4

RAZ17 Лозница 410402 302030 73,6 72977 17,8 23411 5,7 8203 2,0 258 0,06 3523 0,9

RAZ26 Разград 598378 424988 71,0 129772 21,7 35515 5,9 3105 0,5 662 0,11 4336 0,7

RAZ29 Самуил 250288 177375 70,9 54917 21,9 14410 5,8 1814 0,7 80 0,03 1692 0,7

RAZ36 Цар Калоян 233280 164766 70,6 57549 24,7 8217 3,5 1529 0,7 73 0,03 1146 0,5



III. 10. 1. ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА  

1. Транспортни мрежи: 

Транспортната мрежа в община Завет е представена само от шосейни връзки, 

липсва железопътен транспорт. 

Пътна

 В община Завет има изградена шосейна мрежа, която свързва всички населени 

места на територията ѝ. Шосейните връзки са в лошо състояние, тъй като не достигат 

финанси за ремонт и поддръжка. 

 През общината преминават пътища II-23 Русе – Исперих и III-214 Тутракан – 

Исперих от Републиканската пътна мрежа. Дължината на пътищата от  републиканската 

пътна мрежа на територията на община Завет е 89.59 км. 

Таблица 33. Пътища в община Завет по клас, обхват, дължина и вид настилка.

Клас Обхват Дължина км Вид 
настилка 

II Път II-23 Русе – Добрич от км 51+900 до км 
69+100

17,200 Асфалт 

III Път III-4902 Разград – Веселец от км 8+600 до км 
28+800

20,200 Асфалт 

III Път III-2304 Исперих – Воден - Острово от км 
10+000 до км 15+000 

5,000 Асфалт 

III Път III-205 Исперих – Веселец – Тутракан от км 
40+609 до 54+500  

13,890 Асфалт 

Общо I+II+III 56,290
IV IV-23017 Сушево – Прелез – III-1137 от км 

11+500 ди км 21+900 
10,400 Асфалт 

IV IV-21436 Острово – Брестовене – граница Севар 
от км 0+000 до км 10+200 

10,200 Асфалт 

IV IV-21425 III-205/Исперих – Тутракан/ - Иван 
Шишманово от км 0+000 до км 0+600 

0,600 Асфалт 

IV IV-21434 Острово-III-4902 /Побит камък - Завет/ 
Старо селище – Воден от км 5+800 до км 9+500; 
от км 17+500 до км 19+100 

3,700

1,600

Асфалт 

IV IV-23019 II-23 /Завет/ - Сушево от км 0+000 до 
км 6+800 

6,800 Асфалт 

Общо IV клас 33,300
Общо I+II+III+IV 89,590

 През последните години  не са извършени  достатъчно ремонти и подобрения на 

шосейната мрежа. От ремонт се нуждаят и пътните настилки на населените места. 

Уличната мрежа в населените места е с обща дължина 161,78 км от тях асфалтирани са 

60%.
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Пътната мрежа в община Завет е в много лошо състояние и голяма част от нея 

се нуждае от ремонт и рехабилитация. 

 Сухопътният транспорт е единственият, който се осъществява на територията на 

общината. Транспортните схеми обхващат всички населени места. Автобусните линии, 

преминаващи през общинския център, свързват общината със съседните общини, както и 

с градовете Разград, Русе, Силистра, Добрич, Варна, София. Автобусните линии са 

одобрени от общинските и областни институции. Графикът на изпълняваните курсове се 

определя от пътникопотока в съответното направление. 

Таблица 34. Автобусни линии и направления, преминаващи през община Завет. 

 Видове линии Направления 

Вътрешнообщински междуселищни автобусни линии няма 

Междуобщински автобусни линии 

Междуобщински преминаващи автобусни линии Завет – Кубрат; 

Завет – Исперих; 

Завет – Дулово; 

Завет – Тутракан. 

Междуобластни преминаващи автобусни линии Завет – Разград; 

Завет – Русе; 

Завет – Добрич; 

Завет – Силистра; 

Завет – Варна; 

Завет – София. 

Международни преминаващи автобусни линии Завет - Истанбул 
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III.10.1.2. Транспортна достъпност и осигуреност на територията 

Анализът на транспортната достъпност показва, че средното отстояние на 

населените места до общинския град Завет около 7,5 км. В източната и южната част на 

общината са разположени най-отдалечените населени места - с. Иван Шишманово /11,8 

км./ и с. Острово / 11,5 км/,останалите  населени места са разположени на около 7 км от 

общинския център – град Завет. Разстоянията между селищата в общината са малки, 

поради това селата в общината са с добра транспортна достъпност до град Завет. 

Най-близко съседно разположени общински центрове са град Исперих /17,3 км./ и 

град Кубрат /18,1 км/. Разстоянието до областните центрове Русе и Разград е съответно – 

69,4 км и 34,4 км Най-близко разположените ГКПП са Русе /69,4 км/ и Силистра /77,8 км/. 

Отстоянията на населените места до общинския център град Завет са както следва: 

Таблица 35. Транспортна достъпност /км./. 

До съседен областен център  
град Завет – град Русе 69,4 
град Завет – град Силистра 77,8 
град Завет – град Шумен 84,4 
град Завет – град Търговище  74 

До съседен общински център   
град Завет –  град Исперих 17,3 
град Завет – град Кубрат 18,1 
град Завет – град Главиница 29,0 
град Завет – град Разград  34,4 

До ГКПП
град Завет – Русе 69,4
град Завет – Силистра 77,8
град Завет – Йовково 158 
град Завет – Дуранкулак 192 
град Завет – Варна 164 

До населено място в община Завет
град Завет – с. Брестовене 7,2
град Завет – с. Веселец 7,7
град Завет – с. Иван Шишманово 11,8 
град Завет – с. Острово 11,5 
град Завет – с. Прелез 6,7 
град Завет – с. Сушево 7,3 
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III.10.1.3. Железопътен транспорт 

През община Завет не преминават железопътни линии, като най-близката 

преминава в землището на с. Просторно /община Разград/. Основният железопътен възел е 

в град Самуил, който се намира на 46 км от град Завет. Той е част от главната железопътна 

линия Русе–Варна, като има разклонение от Самуил за Силистра, по направление Разград-

Самуил-Каспичан-Синдел-Варна.  

III.10.1.4. Въздушен транспорт 

В пространствената структура на община Завет не е локализирано функциониращо 

гражданско летище, което да обслужва населението, най-близкото е разположено в град 

Варна на 164 км. от общинския център. На територията на общината са локализирани две 

стари летища, които към настоящия момент не функционират – старо летище за учебни 

военни цели разположено в южната част на общината в непосредствена близост до с. 

Острово и селскостопанско летище локализирано на юг от град Завет. 

Територията на община Завет се характеризира с добра транспортна 

достъпност между населените места, но с влошена степен на транспортна 

съоръженост и като качество не удовлетворява настоящите потребности. Пътищата 

в община Завет не са в добро състояние, като това в най-голяма степен се отнася за 

общинската пътна мрежа. Подобряването на състоянието на пътната мрежа, както 

особено на общинските пътища е основната цел в областта на транспортното 

обезпечаване в перспектива на общината.  
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III. 10. 2. ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА  

III. 10. 2. 1. Водоснабдяване и канализация  

Съществуващи водоснабдителни системи 

Водоснабдителни услуги в община Завет се предоставят от „ВиК“ – ООД, гр. 

Исперих. Водопреносната мрежа на територията на общината е добре развита, но нуждите 

на населението не са задоволени напълно.  

Водоизточници 

Община Завет има собствени водоизточници, които осигуряват водоснабдяването. 

Питейна вода до населените места се доставя чрез различни видове кладенци и каптажи на 

територията на общината. Те са съсредоточени около град Завет, местност „Калето“ и 

горско стопанство „Воден“, с общ дебит от 16 л/сек до 192 л/сек. 

Таблица 36. Водоизточници и тяхното местоположение. 

Разреши-
телно №

Дата на 
издаване

Водовземно
съоръжение

Местоположение,
географски координати 
WGS84

Подземно 
водно тяло

Обект на 
водоснабдяван
е

N Е

11510019 5.4 2007 КИ Воден - ВиК 
Исперих - Воден

43° 41'14,4 26° 41'09,6 Карстови води 
в Разградската 
формация с код 
BG1G000K1HB
050

ф. Завет, с. 
Острово,
с. Брестовене, с. 
Сушево,
с. Прелез, с. 
Веселец и
с. Иван 
Шишманово

11510479 26.2.2010
l

Завет-ВИК 43°45’227 Исперих- 26°41’33.8 Карстови води 
в Малм- 
Валанжския 
басейн с код

гр. Завет, с. 
Веселец,
с. Прелез, с.

Разреши-
телно №

Дата на 
издаване

Водовземно
съоръжени
е

Местоположение,
географски координати 
WGS84

Подземно 
водно тяло

Обект на 
водоснабдяване

N Е
Завет BG1G0000J3K0

51
Сушево и
с. Иван 
Шишманово

11510524 9.6.2010 ТК-1-ПС
Завет-ВиК
Исперих-
Завет

43°44'319 26°43'12.7 Карстови води 
в Русенската 
формация с код 
BG1G0000K1B0
41
Завет

гр. Завет, с. 
Веселец,
с. Прелез, с. 
Сушево и
с. Иван 
Шишманово
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11510524 9.6.2010 ТК-2-ПС
Завет-ВиК
Исперих-
Завет

43°44'29.2 26°43'02.9

КИ-Воден, ЗАВЕТ-ВиК Исперих, Заповед №€03-408/05.02.2015г. 

Установени координати на оградата и водовземните съоръжения:

/извадка от заповедта за СОЗ която, съгласно изискванията на Наредба №3 от 
16.10.2000 г., е изпратена в Община Завет/

Водоизточници: “КИ ПС Воден-ВиК гр. Исперих“

ПОЯС ОТ СОЗ КООРДИНАТНА СИСТЕМА -BG 70 

ИЗМЕРИТЕЛИ 

меть

А ЕДИНИЦА- 

Р /т/
X Y

4737821,67 9540363,56

 Санитарно охранителна зона – пояс I-ви 

 Пояс I-ви представлява фигура с координати на ъгловите точки /X и Y/ 

Пояс I-ви 

ПОЯС от соз ИНДЕКС 
НА 

ТОЧКА 

КООРДИНАТНА СИСТЕМА 
- BG 70

ИЗМЕРИТЕЛНА ЕДИНИЦА - 
метър /т/ 

X Y
I 9 473780

4.95
9540538.3

8I 10 473780
3.93

9540540.0
5I 14 473778

7.17
9540530.0

4I 15 473776
7.84

9540514.7
7I 17 473773

7.07
9540551.7

4I 20 473767
4.84

9540488.3
7I 24 473767

2.38
9540414.6

0I 26 473767
1.65

9540396.0
7I 27 473767

1.46
9540391.1

3I 28 473766
9.98

9540353.5
3I 29 473769

7.76
9540349.2

3I 170 473770
4.63

9540347.9
1I 173 473771

8.30
9540342.7

2I 189 473773
3.13

9540336.1
3I 213 473774

4.22
9540319.4

2I 282 473776
8.71

9540282.5
2I 316 473780

4.65
9540303.9

5I 326 473782
1.76

9540281.8
8I 327 473789

5.98
9540215.4

9I 390 473789
4.44

9540213.2
9I 397 473789

6.46
9540211.8

8



106

I 461 473789
8.06

9540214.1
7I 490 473793

9.28
9540180.8

5I 516 473794
0.41

9540181.4
1I 1140 473794

2.08
9540183.7

0I 1135 473794
5.73

9540189.5
4I 558 473799

9.89
9540276.3

4I 592 473800
0.63

9540281.0
1I 595 473799

8.72
9540286.5

6I 599 473794
9.36

9540328.6
7I 631 473791

3.94
9540351.2

4I 639 473790
7.18

9540365.9
3I 653 473790

6.46
9540389.8

1I 664 473783
1.41

9540499.3
11 0 473780

9.31
9540531.5

9J 1 473780
7.44

9540534.3
2I 2 473780

6.47
9540535.6

8I 6 473780
5.11

9540538.1
2

 Площта на пояс I-ви на КИ е 58,452 дка 

Пояс II-ри 

ПОЯС 
ОТ СОЗ

ИНДЕКС 
НА 
ТОЧКА 

КООРДИНАТНА СИСТЕМА - BG 70 

ИЗМЕРИТЕЛНА ЕДИНИЦА 
- метър /ш/ 

X Y

I
]

9 473723
2

9540657

1
1

10 473714
7

9540270

1
1

14 473734
4

9539950

I
I

15 473778
3

9539848

I
I

17 473818
4

9540080

I
I

20 473793
5

9540408

I
I

24 473771
4

9540864

I
I

26 473723
2

9540657
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Пояс III-ти 

ПОЯС ОТ 
СОЗ

ИНДЕКС 
HA

ТОЧКА 

КООРДИНАТНА СИСТЕМА - BG 70 

ИЗМЕРИТЕЛНА ЕДИНИЦА - метър /m/ 

X Y

III 9 4737941 9540416

III 10 4737719 9540872

III 14 4737524 9541161

III 15 4737320 9541344

III 17 4737127 9541415

III 20 4736238 9540612

III 24 4736239 9539861

III 26 4736642 9539278

III 27 4737504 9539001

III 28 4738468 9539586

III 29 4738411 9539789

III 30 4737941 9540416

Съгласно изискванията на Наредба №3 от 16.10.2000 г., в Община Завет изпратени: 

ТК-ПС Завет ВиК Исперих -в процедура.

ТК-1 ПС Завет ВиК Исперих - в процедура.

ТК-2 ПС. Завет ВиК Исперих - в процедура. 

Водоизточниците са съсредоточени основно на три места: 

 Дълбок сондаж до гр. Завет с дебит 40 л/сек; 

 Тръбни сондажи – 2 бр. в м. Калето с дебит 2х17,5 л/сек = 35 л/сек; 

 Каптаж и шахтови кладенци в района на горско стопанство „Воден“ с дебит от 

18 до 100 л/сек. 

Първоначално водоизточниците в местността „Калето“ и до гр. Завет са използвани 

за водоснабдяване с питейна вода на селищата гр. Завет, с. Сушево, с. Прелез, с. Веселец и 

с. Иван Шишманово. Водоизточниците при държавния резерват „Воден“ са използвани за 

водоснабдяване на ДЗ „Воден“, с. Острово и с. Брестовене, както и някои селища в 

община Кубрат. В последствие двете системи са свързани помежду си за взаимно 

подпомагане при аварии или недостиг на вода в една от двете системи. 
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Таблица 37. 3.2.2. Необходими водни количества към 2015  г. при водоснабдителна норма 
200 л/ж за денонощие. 

К1 – коефициент на денонощна неравномерност 

К2 – коефициент на часова неравномерност 

3.2.3.  Изградени водопроводни мрежи и съоръжения 

ТАБЛИЦА 
Таблица 38.Външен / довеждащ/ водопровод и вътрешната /разпределителна/ мрежа за 
район Завет към 31.12.2014 г. 

№ Селища Жители /бр./ Qmax.ден Qmax.час

бр. куб.м./ден л/сек куб.м./ден л/сек куб.м./ден л/сек К1 куб.м./ден K2 л/сек

1 гр. Завет 2955 591 6,84 118 1,37 709 8,21 1,94 1265 4,64 33,11

2 с. Брестовене 2614 523 6,05 105 1,21 628 7,27 1,96 1130 4,77 30,10

3 с. Иван Шишманово 369 74 0,85 15 0,17 89 1,02 2,10 170 5 4,42

4 с. Острово 1993 399 4,61 80 0,92 479 5,53 2,00 878 5 23,97

5 с. Прелез 725 145 1,68 29 0,34 174 2,02 2,08 331 5 8,74

6 с. Сушево 614 123 1,42 25 0,28 148 1,70 2,09 282 5 7,38

7 с. Веселец 931 186 2,16 37 0,43 223 2,59 2,07 429 5 11,23

10201 2040 23,61 408 4,72 2448 28,33

Загуби Общо

Община Завет:

Qср.ден

водопроводна мрежа в ( м )-външна водопроводна мрежа в ( м )-вътрешна

година на 

полагане

ПЕВП етернит поцинко

вани

тръби

стомана чугун ОБЩО ПЕВП етернит поцинко

вани

тръби

стомана чугун ОБЩО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

до края на 1960

г.

1203 41745 42948 12379 240 26722 39341

от 1961 г. до 

1970 г.

1500 1500 77387 77387

от 1971 г. до 

1980 г.

884 380 1264 4030 4030

от 1981г. до 
1990г

5587 5587 1449 1449

от 1991 г. до 

2000 г.

0 0

от 2001 г. до 

2010 г.

0 0

от 2011 г. до 

2020 г.

60 60 380 380

ОБЩО 60 3587 0 47712 0 51359 380 95245 240 26722 0 122587
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Таблица 39. Външен / довеждащ/ водопровод и вътрешната /разпределителна/ мрежа за гр. 
Завет/ район Завет към 31.12.2014 г. 

Таблица 40.Външен / довеждащ/ водопровод и вътрешната /разпределителна/ мрежа за с. 
Ив. Шишманово/ район Завет към 31.12.2014 

водопроводна мрежа в ( м )-външна водопроводна мрежа в ( м )-вътрешна

година на 

полагане

ПЕВП етернит поцинко

вани

тръби

стомана чугун ОБЩО ПЕВП етернит поцинко

вани

тръби

стомана чугун ОБЩО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

до края на 

1960 г.

6308 6308 1257 7141 8398

от 1961 г. до 

1970 г.

0 20463 20463

от 1971 г. до 

1980 г.

354 380 734 2496 2496

от 1981г. до 
100ПГ

2387 2387 0

от 1991 г. до 

2000 г.

0 0

от 2001 г. до 

2010 г.

0 0

от 2011 г. до 

2020 г.

60 60 380 380

ОБЩО 60 354 0 9075 0 9489 380 24216 0 7141 0 31737

водопроводна мрежа в ( м )-външна водопроводна мрежа в ( м )-вътрешна

година на 

полагане

ПЕВП етернит поцинко

вани

тръби

стомана чугун ОБЩО ПЕВП етернит поцинко

вани

тръби

стомана чугун ОБЩО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

до края на 1960 

г.

6745 6745 532 905 1437

от 1961 г. до 

1970 г.

0 2020 2020

от 1971 г. до 

1980 г.

0 0

от 1981г. до )оо
пг.

1200 1200 0

от 1991 г. до 

2000 г.

0 0

от 2001 г. до 

2010 г.

0 0

от 2011 г. до 

2020 г.

0 0

ОБЩО 0 0 0 7945 0 7945 0 2552 0 905 0 3457
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Таблица 41.  Външен / довеждащ/ водопровод и вътрешната /разпределителна/ мрежа за 
ВОДЕН/ район Завет към 31.12.2014 г. 

Таблица 42 .Външен / довеждащ/ водопровод и вътрешната /разпределителна/ мрежа за с. 
Веселец/ район Завет към 31.12.2014 г. 

водопроводна мрежа в ( м )-външна водопроводна мрежа в ( м (-вътрешна

година на 

полагане

ПЕВП етернит поцинко

вани

тръби

стомана чугун ОБЩО ПЕВП етернит поцинко

вани

тръби

стомана чугун ОБЩО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

до края на 1960

г.

703 5155 5858 2691 709 3400

от 1961 г. до 

1970 г.

0 3881 3881

от 1971 г. до 

1980 г.

0 0

от 1981г. до 
1990г

0 0

от 1991 г. до 

2000 г.

0 0

от 2001 г. до 

2010 г.

0 0

от 2011 г. до 

2020 г.

0 0

ОБЩО 0 703 0 5155 0 5858 0 6572 0 709 0 7281

водопроводна мрежа в ( м )-външна водопроводна мрежа в ( м (-вътрешна

година на 

полагане

ПЕВП етернит поцинко

вани

тръби

стомана чугун ОБЩО ПЕВП етернит поцинко

вани

тръби

стомана чугун ОБЩО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

до края на 1960

г.

500 2000 2500 2193 958 3151

от 1961 г. до 

1970 г.

0 7578 7578

от 1971 г. до 

1980 г.

0 420 420

от 1981г. до 
1990г

0 0

от 1991 г. до 

2000 г.

0 0

от 2001 г. до 

2010 г.

0 0

от 2011 г. до 

2020 г.

0 0

ОБЩО 0 500 0 2000 0 2500 0 10191 0 958 0 11149
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Таблица 43. Външен / довеждаш/ водопровод и вътрешната /разпределителна/ мрежа за с. 
Сушево/ район Завет към 31.12.2014 г. 

Таблица 44. Външен / довеждаш/ водопровод и вътрешната /разпределителна/ мрежа за с. 
Острово/ район Завет към 31.12.2014 г. 

водопроводна мрежа в ( м )-външна водопроводна мрежа в ( м )-вътрешна

година на 

полагане

ПЕВП етернит поцинко

вани

тръби

стомана чугун ОБЩО ПЕВП етернит поцинко

вани

тръби

стомана чугун ОБЩО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

до края на 

1960 г.

5825 1689 240 2859 4788

от 1961 г. до 

1970 г.

3560 3560

от 1971 г. до 

1980 г.

0

от 1981г. до 

lOQOr.

2000 0

от 1991 г. до 

2000 г.

0

от 2001 г. до 

2010 г.

0

от 2011 г. до 

2020 г.

0

ОБЩО 0 0 0 7825 0 0 0 5249 240 2859 0 8348

водопроводна мрежа в ( м )-външна водопроводна мрежа в ( м )-вътрешна

година на 

полагане

ПЕВП етернит поцинко

вани

тръби

стомана чугун ОБЩО ПЕВП етернит поцинко

вани

тръби

стомана чугун ОБЩО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

до края на 1960 

г.

7510 7510 2582 5560 8142

от 1961 г. до 

1970 г.

0 14506 14506

от 1971 г. до 

1980 г.

0 951 951

от 1981г. до 
looor

0 0

от 1991 г. до 

2000 г.

0 0

от 2001 г. до 

2010 г.

0 0

от 2011 г. до 

2020 г.

0 0

ОБЩО 0 0 0 7510 0 7510 0 18039 0 5560 0 23599
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Таблица 45.  Външен / довеждащ/ водопроводи вътрешната/разпределителна/ мрежа за с. 
Брестовене/ район Завет към 31.12.2014 г.; 

Таблица 46. Външен / довеждащ/ водопровод и вътрешната /разпределителна/ мрежа, с 
новоизградените и подменени от община Завет; 

за с. Прелез/ район Завет към 31.12.2014 г. 

водопроводна мрежа в ( м )-външна водопроводна мрежа в ( м )-вътрешна

година на 

полагане

ПЕВП етернит поцинко

вани

тръби

стомана чугун ОБЩО ПЕВП етернит поцинко

вани

тръби

стомана чугун ОБЩО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

до края на 1960 

г.

1440 1440 965 4605 5570

от 1961 г. до 

1970 г.

0 16594 16594

от 1971 г. до 

1980 г.

530 530 0

от 1981г. до 
1990г.

0 0

от 1991 г. до 

2000 г.

0 0

от 2001 г. до 

2010 г.

0 0

от 2011 г. до 

2020 г.

0 0

ОБЩО 0 530 0 1440 0 1970 0 17559 0 4605 0 22164

водопроводна мрежа в ( м )-външна водопроводна мрежа в ( м (-вътрешна

година на 

полагане

ПЕВП етернит поцинко

вани

тръби

стомана чугун ОБЩО ПЕВП етернит поцинко

вани

тръби

стомана чугун ОБЩО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

до края на 1960 

г.

6762 6762 470 2417 2887

от 1961 г. до 

1970 г.

1500 1500 8785 8785

от 1971 г. до 

1980 г.

0 163 163

от 1981 г. до 1

VV'.'i

0 1140 1140

от 1991 г. до 

2000 г.

0 0

от 2001 г. до 

2010 г.

0 457 457

от 2011 г. до 

2020 г.

0 1420 1420

ОБЩО 0 1500 0 6762 0 8262 1877 10558 0 2417 0 14852
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Данни за съоръженията 
№

по

рад

«наименование на

■въоръженията

«райони

кота

терен

(м)

обем - V ( M3 ) /
Н ( М )

кота

вливна

(м)

кота ВН< прели

вна)
< м)

кота

хранктел

на тръба

( М )

кота изпра

зни тел на

тръба ( м)

Оср.г,-

Омакс

(л/с)

D на кладенеца h на

»-г ад

е неца

(м)

кота СВН кота ДВН дълбочина, н

а която е спу

снат ПА

данни м помпените агрегати качество на в

одататип на ПА □помпа
(Л/С)

Н(м) N (kw) кота ос по

мпа(м!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю 11 11 14 15 16 17 18 19 20

Б 1.

Вс-мл Ворен

i. ПС " Калето -Ml п.м 165 59 28МТ45ХЗ 26,5 135 130 164,07 поради

зисоки

подпочвени в

оди има ммъг

еане е спряна
ст употреб

а

11 С Ш К (nonsea се като ЧВ) 165,59 30 3,00 •СВН-162,69 м. •ДВН-160,60 н. 159,32

12 ТКNB 1 Оср.г."

3,11 п/с О

ммс." 17,5

л/с

ш! метална ф 550им в интервала от

0-24 м м 6/ метална ф 420 мм в инте

рвала от0-252м; в/ етернитова тръба

ф 300 мм в интервала от 0 до 161 м

167 •СВН-10.70М., Нсвн-

150м.(БВС) • Smax-

13,37 н / при режим на

непрекъсната работа

на п а до 4ч 20мин на

денонощие/

максимално дина

мично водно ниво

от теренната повъ

рхност (ДНВтах) д

о 24,07 м

06 М SAER-S 151 В/13 12 •150 26 ме работи

1 3 ТК Ne 2 Оср.г."

3,11л/с Ом

а кс," 17.в

л/с

ш! метална ф 550мм в интервала от

0-24м м 6/ метална ф 420 мм в интер

вала от 0 -252м; в/ етернитова тръба

ф 300 мм в интервала от 0 до 161 м

167 •СВН-Ю.ООм., НС8Н

*150М^БВС) • Smex-

13.37 м / при режим на

непрекъсната работа

на п а до 4ч 20мин на

денонощие/

максимално дина

мично водно ниво

от теренната повъ

рхност (ДНВтах) Д

О 24,07 M,

SAER-S 151 0/13 12 150 26 *е работи

2. ГЮ ■ Завет I - IH n.**- (вожо

лачои penep 240,Й2

266,83 50Е32М - МО ■ 45 32 първа
категори*

50Е50АМрез 50 50 32

21 ЧВ -1 267,00 2x400 269,09 268,5В+20см за
преливна

фуния(нв е

Mpw-гирана)

265,64 265,14

22 ЧВ -2( на община Завет) 2*350 269.09 250 70 265,30

2 3 ;<цдроглобус 266.03 250/25 290,07 298,57 292,27;

пп

резерв

«=293

265,20

24 СК-ПС" Завет I-III п." 266,70 Оср.Г.“

9,34л/с Ом

акс .■

40,00л/с

а/стоманена ф бЗОмм в интервал

а от 0-25 м затръбно циментирана

61 стоманена ф 420 им от 0- 252м за

тръбмо тампонирана с глина от 0-50

м; в/ ф 295 мм интервалът от 252 -

772 М е меобсаден

772 •СВН-166 м„ Нсви-101

м.(БВС) • Smex"29,70 и

/ при режим на непрек

ъсната работа на п а д

о 5ч ЗОмин иа деноно

щие/

(ДНВтвх) до

195,70 М.

SAER-S 101 А/13 25 220 67

3 Г1С " Волен " 206,24 122NM5L/2 бр 55 150 132 204.02 първа
категория

70МТ32Х5 70 160 250

3 1 ЧВ 206 24 45 200.60 «зта

сиукате

л

СВН.=200,80

32 ШК Ме 1 - »е работи 187,00 Олр =
16л/С

ЛВН ■ 187 00

33 ШК* 2-ме работи 168,50 Опр =
Ол/с

ДВН = 180 50

34 НВ"Острово" 334 69 2x1000 (двснята камера
е собственост на др/аот

о а лявата на
Кубрат)

334.00 334 40 329.80 330,65

3.5 с.)бл шахта Сушево- включ

ена с байпас

157.25 155,09

дъно

шахта

36 Н8"Прелез" 255 30 2x110 256.77 256.47 253.00

37 обл шахта Прелез ■ дати

38 НВ"Весвлец' 242 94 2x120 243.65 244 45 241.40

39 Н8"Ив Шишманово’ 214,07 2X00 215.75 . 215.55 214,07

) Ю нВ"Брастовеме" 274,00 2x400 276.40 276.10 271 (95

4.0 1ПС "Брестовене"- съборен

а

200,72 MT/32X3 по х. л 10 96 50 201.70 201,70

МТ/32Х4 по х п 10 128 50 201.70

100МТ/16ХЗ по п

роект

22 100 40 201.70

4.1 -<В- на се експлоатира 203,20 50 203.40 203.30 201.20

42 СК -не се експлоатира 201,62 Опр = ;юл/

е

300 750 113.27 89,27 93.27 G-100-VII-A -по п
роект

20 133 48,5 да се хлорир

а преди гюда

веме за пите

йни нужди

11пЬ-работна
помпа

11 100 45
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Таблица 47. Данни за помпените агрегати към 31.12.2014 г.; 

3.2.4. Подадено и инкасирано водно количество и загуби в мрежата 

№ Водоизточник/ брой ПА
монтиран
и

Характеристика на помпени агрегати инвентаре

н номер

по т.З- бр
ой ПА в е
кспло ата
ция

Вид Тип Q

(л/с)

Н

( м.)

N

(kW)

п

(об/мин)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

II. РайонЗавет

V//. Вод. с-ма Воден

ПС"Завет"1 иПп.-Калето"

1 28МТ 45/3 28,5 135 100 3000 2101365 1
1 28 МТ 55/3 28,5 135 100 3000 220 1

1.1
.

ТК №1 1 SAER-S151 В/13 12 150 26 3000 2200290 1
1.2
.

ТК №2 • 1 SAER-S151 В/13 12 150 26 13000 2200291 1

2. ПС"Воден“
1 70М 32X5 70 160 250 1500 2200267 1

1 122NM 5L-13 55 150 132 1500 2201820 1

1 125NM5B 37 150 132 1500 2201821 1

3. ПС"Завет-Шподем-Kvnama "
1 50Е32М 50 45 30 1400 2200278 1

1 50Е32 М 50 45 30 3000 2200279 1
ДС ЗАВЕТ

лопезно-излолзвана вода водопотребление

№ водоснабдителна система население подадена в това число загуби общо в т. число

населено място вода общо население общ. сектор население общ.с.

бр. мз мз мз мз % л/ж/ден. л/ж/ден. л/ж.ден.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 0 10 година
'
---

Експлоат.РайонЗаветобщо 11338 774500 317784 221927 95857 58,97 76,79 53,63

Водоснабд. С-ма Воден 11338 774500 317784 221927 95857 58,97 76,79 53,63 23,16

гр.Завет 3371 243875 101261 65182 36079 58,48 82,30 52,98 29,32

2. с. Острово 2229 179543 70578 39850 30728 60,69 86,75 48,98 37,77

3. с.Брестовене 2874 161598 67370 57836 9534 58,31 64,22 55,13 9,09
4. с.Веселец 990 92852 38982 21733 17249 58,02 107,88 60,14 47,73
5. Сушево 669 34828 14167 12982 1185 59,32 58,02 53,16 4,85
6. Прелез 760 41330 17129 16354 775 58.56 61,75 58,95 2,79
7. Ив. Шишманово 445 20474 8297 7990 307 59,48 51,08 49,19 1,89

II.Б общо=2+3+4+5+6+7 7967 530625 216523 156745 59778 59,19 74,46 53,90 20,56

клас II-общо 3371 243875 65fS2 36079 58,48 82,30 52,98 29,32

д клас Ш-общо 7967 530625 216523 156745 59778 59,19 74,46 53,90 20,5 6

ОбщозарайонЗавет 11338 774500 317784 221927 95857 58,97 76,79 53,63 23,16

2 0 11 година
Б. Експлоат.районЗавет

1.Б Водоснабд. с-ма Воден 10586 751000 314418 220639 93779 58,13 81,37 57,10 24,27

гр.Завет 3072 245527 106175 67008 39167 56,76 94,69 59,76 .74,93

2. с. Острово 2076 143527 59261 37888 21373 58,71 78,21 50.00 28,21

3. с.Брестовене 2687 165509 67218 56985 10233 59,39 68,54 58,10 10,43
4. с.Веселец 978 100364 41834 21120 20714 58,32 117.19 59,16 58,03
5. Сушево 641 32898 13498 12172 1326 58,97 57,69 52,02 5,67
6. Прелез 753 43029 18001 17287 714 58,17 65,50 62,90 2,60
7. Ив Шишманово 379 20146 8431 8179 252 58,15 60,95 59,12 1,82

II.B
L

общо=2+3+4+5+6+7 7514 505473 208243 153631 54612 58,80 75,93 56,02 19,91

клас 11-общо 3072 245527 106175 67008 39167 56,7в 94,69 59,76 34,93

клас Ш-общо 7514 505473 396182 279397 116785 Нб2 144,45 101,87 42,58

Общо зарайонЗавет 10586 751000 314418 220639 93779 58,13 81,37 57,10 24,27

2 0 12 година
Б. Експлоат. Район Завет общо

1.Б Водоснабд. С-ма Воден 10428 767400 334243 243646 90597 56,44 64,01 23,80

1 гр.Завет 3011 252260 115977 74684 41293 54,02 67,96 37,57

2 с.Острово 2044 160190 67504 43829 23675 57,86 90,48 58,75 31,73

3. с.Брестовене 2677 162340 69308 58008 11300 57,31 70,93 59,37 11,56
4. с.Веселец 962 88800 35184 23422 11762 60,38 100,20 66,70 33.50
5. Сушево 620 35470 16296 14636 1660 54,06 72,01 64,68 7,34

6. Прелез 739 45040 20171 19523 648 55,22 74,78 72,38 2,40
7. Ив. Шишманово 375 23300 9803 9544 259 57,93 71,62 69,73 1,89

II.Б общо=2+3+4+5+6+7 7417 515140 218266 168962 49304 57,63 80,62 62,41 18,21

клас11-общо 115977 .
д клас Ш-общо 7417 515140 218266 168962 49304 57,63 62,41 18,21

Общоза район Завет 10428 767400 334243 243646 90597 т,в5 87,81 64,01 23,80
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3.2.5. Изразходвана електрическа енергия за водоподаването 

Б. Експлоат.РайонЗаветобщо

1.Б Водоснабд. С-ма Воден 20,44

гр.Завет 3011 236323 108221 68 840 39 381 54,21 98,47 62,64 35,83

2. с, Острово 2 044 147530 61 128 40 219 20 909 58,57 81,93 53,91 28,03

3. с.Брестовене 2 677 172621 72 291 62 042 10 249 58,12 73,98 63,50 10,49
4. с.Веселец 962 71586 27 057 21 775 5 282 62,20 77,06 62.01 15,04
5. Сушеао 620 32805 14 213 13 001 1212 56,67 62,81 57,45 5,36
6. Прелез 739 46332 19 601 19 036 565 57,69 72,67 70,57 2,09
7. Ив. Шишманово 375 22003 9 071 8 873 198 58,77 66,27 64,83 1,45

II.Б общо=2+3+4+5+6+7 7417 492877 203361 164946 38 415 58,74 75,12 60,93 14,19

клас //-общо 3011 236323 108221 68840 39381 54,21 98,47 62,64 35,83

Д• клас Ill-общо 7417 492877 203361 164946 38415 58.74 75,12 14,19

Общо за районЗавет 10428 729200 311582 233786 77796 57,27 81,86 61,42 20,44

Б. Експлоат.РайонЗаветобщо

1.Б Водоснабд. С-ма Воден 10201 721550 306240 222212 84028 57,56 82,25 59,68 22,57

2 95Б 246465 107 965 68 753 39 212 66,19 100,10 63,74 36.36

2. с. Острово 1 993 155590 64 190 37 160 27 030 58,74 88,24 51,08 37,16

3. с.Брестовене 2 614 154640 70 268 59 494 10 774 54,56 73,65 62,36 11.29
4 с.Веселец 931 71070 25 610 20 282 5 328 63,97 75,36 59,69 15,68

5 Сушево 614 31910 13 709 12 686 1023 57.04 61,17 56,61 4,56
А. Прелез 725 41815 16 737 16 241 496 59,97 63,25 61,37 1,87

Ив. Шишманово 369 20060 7 761 7 596 165 61.31 57,62 56,40 1,23

11.
0

общо=2+3+4+5+6+7 7246 475085 198275 153459 44 816 58,27 74,97 58,02 16,95

: //-общо 2955 246465 107965 68753 39212 I 63,74 36,36

д клас 111-общ
о

7246 475085 198275 153459 44816 58,27 74,97 58,02 16,95

Е. Общо зарайонЗавет 10201 721550 306240 222212 84028 57,56 82,25 59,68 22,57

Януари Февруари Март Април Май Юни Юли Август Септември Октомври Ноември Декември

За 1

година 

kW/h

2010 97920 90480 99600 99000 92520 107760 88920 99840 107706 89880 91080 114840 1179546

2011 79200 98040 100320 86040 103560 93960 101640 114840 112080 76200 61680 105360 1132920

2012 65040 101760 96840 82320 97560 97560 87840 106440 89280 79560 95760 69000 1068960

2013 65280 82440 83520 91800 99360 86760 107520 103440 85320 69120 65280 197040 1136880

2014 101160 98640 89520 95520 98280 88080 98520 104040 99240 105216 100072 1078288

ПС Воден

Януари Февруари Март Април Май Юни Юли Август Септември Октомври Ноември Декември

За 1

година 

kW/h

2010 19020 26220 22620 18360 19800 27780 15120 27660 21240 13380 31620 37200 280020

2011 12360 13800 20160 11160 21480 17640 25380 38760 31800 32700 70620 27540 323400

2012 0 0 0 0 0 9060 51060 25860 21060 10200 10080 8700 136020

2013 18060 11880 1140 240 180 6960 4500 40080 45000 22560 18960 6180 175740

2014 11400 13380 16320 2400 2160 840 1500 600 0 0 780 49380

ПС Калето

Януари Февруари Март Април Май Юни Юли Август Септември Октомври Ноември Декември

За 1

година 

kW/h

2010 8240 10400 10320 8800 8640 9680 7920 9680 10320 8720 9920 10640 113280

2011 8320 10640 10800 9040 11040 9840 10320 11760 10960 10560 11840 46160 161280

2012 15040 29840 32880 31280 44000 45040 53840 54320 21680 48640 52960 38880 468400

2013 61360 49760 28160 28400 38880 31760 41600 20080 10960 32080 6320 10640 360000

2014 11040 11440 31520 26000 24080 29920 34400 30000 26160 27600 41200 293360

ДС Завет
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3.3. Анализ на състоянието на водоснабдителните системи 

3.3.1. Водоизточници 

Община Завет задоволява нуждите си от питейна вода основно от: 

 ПС „Калето“ с водоизточници два броя тръбни сондажи, изградени преди повече от 

37 години. Проектният дебит на един кладенец е 17,5 л/сек, а е монтирана помпа за 12 

л/сек. Изградени са две СОЗ /санитарно-охранителни зони/. В помпената станция са 

монтирани помпи 28 МТ 45х3 с дебит Q=28,5 л/сек. При проектен дебит на тръбните 

кладенци от 35 л/сек помпената станция изпраща 81% от този възможен дебит. 

Събирателната шахта е преустроен кладенец тип „Реней“, който пропуска замърсени води 

и замърсява питейните води от двата тръбни кладенеца, а с това прави негодна за питейни 

нужди цялата система от ПС „Калето“. Водоснабдителната система е остаряла и износена. 

Тласкателят, който е от стоманени тръби Φ325 mm, вероятно ще дава и дава аварии в 

следствие на корозията на стоманата. Необходим е щателен оглед и проверки за 

уточнаване на всички дефекти, липси и недостатъчност за нормалната им експлоатация. 

Необходимо е установяване на реалната възможност за дебит от двата тръбни кладенеца 

при едновременно експлоатиране. Необходимо е да се докаже има ли причини да се 

използват 12 л/сек при възможен дебит от 17,5 л/сек. Тоест се използва 69% от дебита на 

кладенците. 

 ПС „Завет“. Тук се събират водите на ПС „Калето“ и от тръбен сондаж „Завет“ с 

дебит 40 л/сек. Общо възможния дебит на водоизточниците е 75 л/сек. В тръбен сондаж 

„Завет“ е монтирана помпа за 25 л/сек, която представлява 63% от дебита на кладенеца. 

Освен това от сондажа водите се вкарват директно във водопроводната мрежа на гр. Завет. 

Това съшествуващо водоподаване в мрежата подлага на динамично натоварване тръбите и 

е с големи промени в коефициента на полезно действие на двигателите на помпите. 

Динамичното натоварване на водопроводната мрежа в такива случаи води и до по-чести 

аварии в тръбите. Помпената станция е оборудвана с помби, чиито дебит е 50 л/сек само 

за хидроглобуса, захранващ високите терени на град Завет. 

Град Завет има нужда от 14,68 л/сек питейна вода, както се вижда в посочената 

преди това таблица за необходимите водни количества на общината. Възможният 

максимален дебит от 75 л/сек е значително пвоече от необходимото за гр. Завет. 

Следователно разликата от близо 60 л/сек може да се насочи и към другите селища от 

общината /Сушево, Прелез, Всележ, Иван Шишманово и Брестовене/ с общ необходим 

дебит от 41,75 л/сек. Оставащите 18,25 л/сек ще покриват аварийни ситуации и 
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съществуващите големи загуби в водопроводните системи, които достигат 58% за 

общината. 

 ПС „Воден“. Тук водоизточниците са три броя, от които един каптаж и два 

шахтови кладенеца. Шахтов кладенец 1 /ШК1/ е с дебит 16 л/сек, а ШК2 е с дебит 8 л/сек. 

Каптажът има променящ се дебит от 18 до 110 л/сек. Общият дебит за ПС „Воден“ е от 44 

л/сек до 134 л/сек. Необходимият дебит за с. Острово 10,16 л/сек. Минималната разлика от 

34 л/сек може да покрива нуждите на с. Брестовене от 13 л/сек и големите загуби на вода 

от износената водопроводна система. 

 ПС „Брестовене“ – тази помпена станция е разрушена, но със сондажен кладенец, 

който има дебит 20 л/сек. Тя е подсигурявала с. Брестовене, но сега не действа. 

Това състояние на изградената водоснабдителна система позволява в бъдеще да се 

използва масово нощната електроенергия за всички помпени станции и консуматори на 

електроенергия. Необходимо е да се преразгледа директното включване във 

водопроводните мрежи на помпени станции и да се премине към класическа схема с 

изграждане на необходимите резервоари с обеми подсигуряващи използването на нощна 

електроенергия. Помпите в помпените станции трябва да се оразмеряват за максимално 

денонощни и да не се допуска задоволяване на максимално часовите разходи. 

3.3.2. Резервоари 

 Град Завет. Изградените резервоари имат обем от 1750 куб.м., от които 250 куб.м е 

хидроглобусът задоволяващ високите терени на гр. Завет. Като обем тези резервоари са 

достатъчни за града и водоподаването към другите селища, но е необходимо да се 

прецизират мястото и котите на разполагане с оглед намаляване на разходите за 

електроенергия и стабилизиране на цялата вътрешна водопроводна мрежа от хидравлични 

удари. 

 с. Острово има изградени резервоари от 2х1000 куб.м. = 2000 куб.м. От тях се 

използват 1000 куб.м, а другите 1000 куб.м са предстоавени на община Кубрат. 

Изградените резервоари са достатъчни като хранителни и за противопожарни нужди на с. 

Острово и с. Брестовене. Необходимо е резервоарът, който се използва от общината да се 

постави в два режима на работа: зимен и летен, за предпазване на времепрествой на 

водата от повече от три денонощия. 

 с. Брестовене. За селото има изградени резервоари от 2х400 куб.м = 800 куб.м, 

които напълно задоволяват нуждите на селото от вода. 
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 с. Сушево. За селото няма изграден резервоар и е необходимо изграждането на 

резервоар от 200 куб.м с кота водно ниво не по-ниско от кота 270,00 м. 

 с. Прелез. До селото има изграден резервоар от 250 куб.м, който е напълно 

достатъчен да задоволи нуждите на селото. В селото има вероятност на най-високите 

терени да не достига водният напор. За тази цел е необходимо да се прецизира и се 

установи реално има ли застройки по тези високи терени и ако има такива да се 

предвиждат хидрофори. 

 с. Веселец. Изграденият резервоар от 240 куб.м е напълно достатъчен като обем и 

създава нормално налягане за всички терени на селото. 

 с. Иван Шишманово. Изграден е резервоар от 160 куб.м с противопожарен запас и 

това е напълно достатъчно за селото. За най-високите места, ако има застрояване да се 

прецизира в изчисленията и при необходимост да се предвиждат хидрофори. 

3.3.3. Водопроводни мрежи 

 Основната част от водопреносната мрежа в общината е изградена през 60-те години 

на XX век. 

 Главен проблем е амортизацията на тръбите, които предизвикват аварии и 

допълнителни разходи по отстраняването им. Необходима е реконструкция и 

модернизация на цялата водопроводна мрежа. Решението на този въпрос е свързано и с 

намаляване на разходите от консумация на електроенергия, използването на нощни 

тарифи, както и избягване на консумация във върховото натоварване на 

електроенергийната система. 

3.4. Проекти изработени за ВиК системи 

Няма изработени инвестиционни проекти за нови или реконструкция на 

съществуващи ВиК системи в община Завет. 

3.5. Съществуващи канализационни системи 

В населените места на територията на община Завет няма изградена 

канализационна мрежа. Частично изградена канализация за дъждовна вода има само в 

общинския център град Завет и в селата Брестовене и Острово. Отпадните води от тези 

мрежи се изливат извън селищата. Няма изградени пречиствателни станции. Лабораторни 

изследвания от ХЕИ не са правени. Не се изхвърлят фекални и нефтопродукти. 
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 Някои фирми имат изградени локални съоръжения за пречистване на отпадни води. 

Те не поддържат и експлоатират правилно и не изпълняват напълно потенциала си. 

Съоръженията са предимно калоуловители, маслоуловители и други съоръжения за 

меанично пречистване на технологичните отпадни води. 

 В останалите населени места в община Завет са канализирани частично само някои 

сгради в централните им части. Останалите изхвърлят отпадните си води в септични ями, 

попивни ями или чрез директно заустване в близък воден приемник. 

 В община Завет няма изградена пречиствателна станция за отпадни води. 

III. 10. 2. 2. Енергийна система. Електроразпределение. 

1. Изграждане и развитие на системата. 

 Енергийната система за захранване на  Община Завет е част от Републиканската 

мрежа. Основното захранване е на 110 kV. В експлоатация е подстанция „Завет” 110/20 

kV. Захранена е с един електропровод 110 kV за осъществяване на връзката между 

подстанциите и електро разпределителните мрежи на съседните Общини. 

2. Източници от регионално и Републиканско ниво. 

Основен източник на захранване е Републиканската енергийна мрежа на 110 kV. 

Източниците на ел. енергия за задоволяване потребностите на Oбщината е 

трансформаторна подстанции „Завет” 110/20 kV.  

На територията на Общината няма изградени източници на ел. енергия от 

регионално и Републиканско ниво. 

3. Преносна и разпределителна  мрежа

3.1 Електропроводи 110 kV

Основният електропровод ВЕЛ  „Острово” 110 kV  е в добро състояние. Има 

предвидено трасе със сервитут за обслужване, които следва да се запази. 

Таблица 48.Сервитути на електропроводите; 

ВЕЛ 20 kV 110 kV 220 kV 400 kV 

Ненаселени местности 24 м 48 м 60 м 70 м 

Населени места-промишлени 

зони 

4 м 16 м 20 м 26 м 
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3.2. Подстанции 110/20/ kV   

За ел. захранване на територията на Община Завет има изградена  една подстанция 

„Завет”- 110/20 kV . 

Трансформаторната разпределителна подстанции 110/20 kV е  в добро техническо 

състояние и задоволява потребностите на района. При възникване на необходимост от 

захранване на нови консуматори съгласно Наредбата за присъединяване на потребители и 

производители електроразпределителното дружество изгражда нови съоръжени я 

съобразно ЗУТ.  

Съществуващата подстанция  има възможност за разширение с подмяна на 

трансформаторите с по-голяма мощност и развитие на мрежа средно напрежение с 

използване на кабелни линии.  

За предвижданото дългосрочно развитие на Община Завет не се налага изграждане 

на нова  ел. подстанция 110/20 kV. 

4. Разпределителна мрежа 

4.1. Разпределителна мрежа 110 kV 

Разпределителната мрежа 110 kV се състои от електропровод 110 kV и подстанция 

110/20 kV собственост на ЕСО ЕАД . 

4.2. Разпределителна мрежа 20 kV  

4.2.1.  Електропроводи и кабелни линии 20 kV 

Електропроводите /въздушни и кабелни/ 20 kV в селищната система и в гр. Завет са 

изградени така, че да се реализират пръстени с цел резервираност, както на битовите 

потребители така също и на промишлените. В по-голямата си част електропроводите са 

собственост на ”ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД.  

Електропроводите 20 kV са съставени от въздушни линии основно за  захранване 

на селищата и  крайградските зони. Въздушните електропроводи 20 kV създават 

ограничения със сервитутите си в урегулираните територии и подлежат на постепенно 
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кабелиране. Като цяло състоянието на електро-разпределителната мрежа 20 kV е в добро 

състояние.   Развитието на мрежа средно напрежение да се предвижда с използване на 

кабели 20 kV. Трасетата на кабелните линии се определят с техническите проекти по реда 

на ЗУТ. 

При разработване на ПУР, ПУП- ПРЗ се определят трасета на кабели със 

сервитутите и парцели за изграждане на трафопостове 20/0,4 kV.  

4.2.2. Трансформаторни постове и Възлови станции

На територията на гр. Завет и селищата са изградени зидани, вградени, КТП, БКТП 

и мачтови трафопостове. В по-голямата си част трафопостовете са собственост на 

”ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД и се управляват от градската диспечерска служба. 

В населените места съществуващите  ТП са оборудвани със остаряло оборудване и 

подлежат на реконструкция с обновяване на комутационната апаратура. 

Изграждането на нови мощности  20/0,4 kV се изпълняват съгласно сключени 

договори за присъединяване с електроразпределителното дружество съгласно Наредбата 

за присъединяване на потребители и производители и ЗУТ.  

При разработване на ПУР, ПУП- ПРЗ се определят места за изграждане на 

трафопостове 20/0,4 kV. 

4.3. Ел. мрежа 0,4 kV. 

Електрическата мрежа ниско напрежение в населените места в по-голямата си част 

е  въздушна.  Кабелни линии НН има частично в гр. Завет.  За разлика от останалите нива 

на мрежите, мрежа 0,4 kV е с най-голям обем като дължини и брой съоръжения. Това е и 

причината тя да бъде морално и физически остаряла и изисква огромни инвестиции за 

реконструкции, подмяна и рехабилитация. Недоброто състояние на мрежа НН води до 

влошаване качеството на доставената ел. енергия.

Като разпределителни табла се използват метални шкафове, които са изложени на 

корозия. В тази връзка напоследък навлязоха в експлоатация полимерните 

разпределителни кутии. 

По голямата си част електромерните табла са монтирани в общите помещения на 

жилищните и административните сгради, което ги предпазва от преки атмосферни 
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влияния, но е предпоставка за манипулации върху средствата за измерване. Изнасянето на 

средствата на измерване на имотната граница наложи ползването на полимерни кутии. 
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III. 10. 2. 3. Телекомуникационна инфраструктура  

В община Завет преминава оптичен телефонен кабел, който е поставен през 1998 г. 

и свързва градовете Кубрат и Разград. 

 На цялата територия на общината има радио и телевизионен сигнал. 

 Всички населени места на територията на общината за телефонизирани. Сигналът 

на мобилните оператори „Мобилтел“ ЕАД /МТЕЛ/, „Теленор България“ ЕАД  и „БТК“ 

ЕАД /Виваком/ е със 100% покритие. Във всички населени места има интернет достъп 

чрез различни кабелни и мобилни оператори. По данни на НСИ от 2011 г. достъпът до 

интернет в сравнително малък, като следва 26% от жилищата и 43,8 % от живеещите лица 

имат достъп до интернет, което е под средните стойности за областта. Разликата между 

общинския център и останалите населени места не е голяма. Едва  46,5% от населението 

на общината е заявило, че притежава компютър, като за град Завет е 50,9 % от 

населението и за  44,7% за населението на селата. На територията на общината, 

съществува и една поща, която да обслужва населението, разположена в непосредствена 

близост до сградата на община Завет.  

ЕАД и „БТК 
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III. 10. 3. Депа за твърди битови отпадъци  

Във всички населени места на община Завет има въведена система за организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, което се извършва от Общинското 

предприятие „ВОДЕН - 2009” гр. Завет. Събирането на битовите отпадъци се извършва 

смесено със специализиран сметоизвозващ автомобил. Събраните битови отпадъци се 

транспортират до Регионалното депо за отпадъци гр. Разград. 

На територията на община Завет няма депа за отпадъци. Старото сметище в гр. 

Завет беше закрито с проект  „Закриване и рекултивация на общинско  депо за неопасни 

отпадъци - община Завет” през 2012г. 

През 2014г. е въведено разделно събиране на отпадъци от опаковки във всички 

населени места на територията на община Завет. Разположени са 60 броя жълти и 60 броя 

зелени контейнери. Договора е с Булекопак АД. 

Създадената система за сметосъбиране и почистване на обществените места е в 

пряка зависимост от съществуващата специализирана техника и съдове за ТБО. Често се 

констатира изхвърляне на отпадъци извън съдовете за ТБО, през зимните месеци се 

изхвърля неизгасена сгурия в контейнерите, което предизвиква запалването им и много 

бързото им изхабяване. 

Необходимо е да се предприемат действия по поетапно закриване и рекултивация 

на селските сметища, както и отреждане на терени за изграждане на торови площадки. 

Биоразградимите отпадъци, образувани от селскостопанската дейност, са 

преобладаващата част от отпадъчния поток. Техен източник е почти всяко домакинство в 

общината, а депонирането им се извършва смесено с битовите отпадъци. Отделянето на 

тези компоненти от потока битови отпадъци е мероприятие със значим икономически и 

екологичен ефект. Изграждането на съоръжения за комунално компостиране би имало 

положителен резултат особено в селата. 

В общината няма изградена система за разделно събиране на опасните отпадъци от 

бита. Опасните отпадъци със селскостопански характер /негодни за употреба препарати за 

растителна защита, които са наследство от бившите ТКЗС/ се съхраняват в склад в 

стопанския двор собственост на ССОЗ „КЛАС“ в гр. Завет. Тенденцията е количеството 

им да не нараства, тъй като земеделските кооперации употребяват изцяло закупените 

препарати за растителна защита. 
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IV. SWOT АНАЛИЗ   

На основание на изработения анализ на община Завет е изготвена оценка на 

културното, социално-икономическото и териториално-пространственото развитие, 

имаща за цел да обобщи направените в анализа констатации и формулираните конкретни 

проблеми и предимства, които са обект на внимание в настоящата стратегическа рамка.  

SWOT Анализ 

 Изготвеният SWOT анализ конкретизира аналитичните изводи от актуалното 

състояние на територията, наличните потенциали за развитие и съществуващите 

проблеми. Направената взаимообвързана оценка показа вътрешните за територията силни 

/Strengths/ и слаби /Weaknesses/ страни, както и външните за общината възможности 

/Opportunities/ и заплахи /Threats/. 

ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКИ  

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Благоприятно природо-географско 
положение на община и нейният 
опорен център на растеж – град 
Завет; 

 Богато разнообразие на растителни и 
животински видове. 

 Благоприятни климатичните 
условия, предоставящи възможности 
за отглеждането на разнообразни 
земеделски култури и за развитието 
на туризма. 

 Наличие на ерозирали почви; 

 Общината е бедна на водни ресурси. 

 Недостатъчно опазване на 
ландшафта; 

 Недостатъчно поддържане и 
използване на природните дадености 
за развитие на туризма. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Предприемане на мерки за 
ограничаване на изменението на 
климата и за адаптация към вече 
настъпилите промени. 

 Протичащи процеси по изменение на 
климата; 

 Нарушение на биоразнообразието; 

 Замърсяване на околната среда и 
трайно нарушение на естествения 
ландшафт. 
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ДЕМОГРАФИЯ, СОЦИАЛНА СИСТЕМА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Сравнително добре запазен 
демографски потенциал в 
административния център – град 
Завет; 

 Сравнително добро физическо 
състояние на сградния фонд на 
образователната инфраструктура; 

 Относителният дял на поколението 
на децата е по-висок от този в 
страната и на територията на област 
Разград. 

 Нисък дял на хората с висше и 
средно образование; 

 Невисока раждаемост и относително 
висока смъртност; 

 Отрицателен естествен прираст, 
отрицателен механичен прираст и 
отрицателен абсолютен прираст; 

 Липса на средства за развитие на 
спортната инфраструктура; 

 Влошен трудоспособен контингент; 

 Застаряващо население. 

 На територията на община Завет не 
съществува заведение за медицинско-
социални грижи. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Развитие на нови социални услуги; 

 Насърчаване на спорта и спортната 
култура на населението чрез 
изграждане и реконструкция на 
спортната инфраструктура; 

 Модернизация на материалната база 
на училищата; 

 Повишаване на квалификацията на 
кадрите в образованието; 

 Създаване на условия за задържане 
на населението в общината чрез 
разработване и реализация на 
програми и проекти; 

 Подобряване на материалната база 
на здравеопазването. 

 Увеличаване на заетостта, 
повишаване пригодността за заетост 
и интегриране на 
неравнопоставените групи на пазара 
на труда.  

 Задържане на младите и образовани 
хора в община Завет чрез 
осигуряване на възможности за 
професионална реализация.

 Влошаване на възрастовата структура 
на населението; 

 Недобра образователна структура на 
населението, водеща до 
невъзможност за осъществяване на 
икономика базирана на знанието; 

 Намаляване на родилния контингент; 

 Продължаваща емиграция на хора в 
трудоспособна възраст. 
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ИКОНОМИКА 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Сравнително добре развит 
селскостопански отрасъл. 

 Наличие на малки и средни 
предприятия. 

 Сравнително добре развит третичен 
сектор в общината /транспорт, 
търговия и туризъм/. 

 В община Завет са развити 
дървообработването и дърводобива. 

 Зависимост на инвестициите в ДМА 
от външните финансови източници; 

 Нестабилно финансово състояние на 
предприятията; 

 Неоползотворен туристически 
потенциал; 

 Липса на инвестиционна активност и 
финансова стабилност; 

 Липсата на квалифициран персонал; 

 Необходимостта от модернизация и 
повишаване на 
конкурентоспособността на местната 
икономика. 

 Общинската икономика се 
характеризира с ниска рентабилност. 
Сериозен ограничител за развитието 
ѝ е прекалената концентрация в 
общинския център, където са 
съсредоточени почти всички 
предприятия. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Налични са условия и потенциал за 
развитие на културно-познавателен, 
ловен и еко туризъм и развитие на 
интегриран туристически продукт; 

 Доизграждане, усъвършенстване и 
технологично обновление на 
инфраструктурата чрез включване в 
проекти на национални и европейски 
програми; 

 Възможност за финансиране от ЕСИФ; 

 Създаване на емблематични в 
национален аспект продукти.  

 Икономическата криза оказва 
съществено влияние върху 
състоянието и развитието на 
градската икономика; 

 Забавяне на старта на Програмен 
период 2014-2020 г.  

ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Изразена културна идентичност –  Ниска степен на социализация и 
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съхранено културно наследство 
/движимо и недвижимо, материално 
и нематериално/; 

 Наличие на археологически, 
исторически и архитектурно-
строителни НКЦ, като част от тях са 
от категория с „национално 
значение“; 

 Богат културен календар – народни 
традиции и културни обичаи; 

 Наличие на единствения на 
Балканския полуостров 
функциониращ музей на плуга. 

интегрираност на НКЦ в градската 
среда и прилежащия хинтерланд; 

 Липса на обособени/формирани 
културни зони и характерни 
културни пейзажи. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Адаптация на НКЦ в градската среда 
и прилежащия хинтерланд и 
формиране на културни зони; 

 Създаване на информационна 
система на природното и културното 
наследство; 

 Използване на финансовите 
инструменти на ЕС за успешна 
реализация на проекти в областта на 
природното и културно наследство; 

 Изграждане на позитивни 
партньорства между местните 
общности и бизнеса. 

 Невъзможност за усвояване на 
финансовите механизми на ЕС и 
България за реализация на проекти 
свързани с културното наследство;  

 Нарушена материалната, образната и 
функционалната автентичност и 
съхраненост на НКЦ; 

 Нарушена експозиционна среда на 
НКЦ и понижаване на значението на 
обекта за средата и обществото; 

 Невъзможност за формиране на 
културни зони /експозиционна среда/ 
и обвързване на нематериално и 
материално недвижимо и движимо 
културно наследство. 

ОКОЛНА СРЕДА, ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Наличие на екологично чисти 
територии; 

 Наличие на функциониращо депо за 
битови отпадъци; 

 Добра транспортна достъпност до 
всички населените места и  
индустриалните зони, оказващо 
позитивно влияние; 

 Добро състояние на енергийната 
инфраструктура и 
телекомуникационната свързаност; 

 Недобра изграденост на 
техническата инфраструктура, вкл. В 
индустриалните терени/зони. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Обогатяване и поддържане на 
„зелената“ градска и селищна 
система; 

 Замяна на замърсяващи въздуха 
енергоносители с алтернативни 
източници на енергия; 

 Реконструкция и рехабилитация на 
техническата инфраструктура; 

 Информиране на обществеността за 
необходимостта да се намали 
количеството смет, събирано на 
територията на общината и 
разясняване на възможностите за 
домашно компостиране. 

 Влошаващи се качества на околната 
среда; 

 Образуване на незаконни сметища. 

 Недостатъчни финансови средства за 
поддържане на инфраструктурата и 
изграждане на нова; 

 Спиране на предвидени средства по 
Структурните фондове и 
Оперативните програми на ЕС. 

СЕЛИЩНА МРЕЖА, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Сравнително равномерно 
разпределена селищна мрежа в 
пространствения обхват на 
общината; 

 Формиран център на растеж в 
общината – град Завет; 

 Формирани диспаритети/различия 
между центъра на растеж – град 
Завет и населените места в 
прилежащия хинтерланд; 

 Недостатъчно добра осигуреност на 
територията с устройствени планове 
и схеми; 

 Липса на Концепция за 
пространствено развитие на община 
Завет. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Град Завет има възможност да 
генерира растеж, който да окаже 
благоприятно влияние върху 
прилежащия хинтерланд; 

 Концентрацията на население и 
социално-икономическа активност 
основно в административния център, 
водещи до задълбочаване на 
проблемите в градската среда. 
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V. ПРОГНОЗА за социално-икономическо и пространствено развитие 

V. 1. СОЦИАЛНО–ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ  

V. 1. 1. ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ /песимистичен, оптимистичен, реалистичен/   

Направената прогноза за броя на населението на община Завет е средносрочна-

недетайлизирана и обхваща периода до 2035 г. Поради своята неточност /счита се, че най-

точни са прогнозите обхващащи до 5 годишен период, защото има незначителни 

демографски промени/, породена от факта, че трябва да се прогнозира демографското 

поведение на неродени поколения и с цел относителното подобряване на нейната точност, 

тя е направена в три варианта. 

При I вариант /при хипотеза за конвергентност/ се вземат под внимание настоящата 

демографска ситуация и тенденциите в нея, като той се определя за реалистичен и е 

съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за демографско и социално-

икономическо развитие на страните членки. При него се очаква населението на общината 

да намалее до 8311 души през 2035 г. 
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Прогноза за броя на населението на община Завет през 2035 г. - I вариант /при 

хипотеза за конвергентност/ 

При II вариант /относително ускоряване/, за изходни данни се вземат тези от 

настоящата демографска ситуация, но се предполага, че отрицателните стойности на 

механичния прираст ще намалеят, ще има увеличение на тоталния коефициент на 

плодовитост и ще се увеличи очакваната продължителност на живота. Като цяло се 

предполага, че демографското развитие ще протича при по-благоприятни социално-

икономически процеси в страната и на територията на общината.  Тук отново се очаква 

намаляване на броя на населението, но до 8727 души през 2035 г. 
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Прогноза за броя на населението на община Завет през 2035 г. - II вариант 

/относително ускоряване/ 

При III вариант /относително забавяне/, за изходни данни се вземат тези от 

настоящата демографска ситуация, но се предполага, че отрицателните стойности на 

механичния прираст ще се увеличат, ще има намаляване на тоталния коефициент на 

плодовитост и  очакваната продължителност на живот ще се увеличи незначително. Този 

вариант се очаква да се развие при хипотези за неблагоприятни социално-икономически 

процеси в страната и на територията на общината. Тук се очаква голямо намаление на 

броя на населението на общината, до 7627 души през 2035 г. 
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Прогноза за броя на населението на община Завет през 2035 г. - III вариант 

/относително забавяне/ 

При така направената тривариантна прогноза за броя на населението на общината 

през 2035 г., се очаква то да намалее и да бъде в рамките на 7627 – 8727    души, като при 

подобряване на социално-икономическата обстановка на нейната територия напр. през 

следващия програмен период, която да допринесе за намаляване на отрицателните 

естествен и механичен прираст, може да се направи контролна прогноза през 2025 г. с цел 

корекции на настоящата.  
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V. 1. 2. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ /промишленост, селско и горско стопанство, 
транспорт, строителство, туризъм и др./  

Според административно-териториалното деление на страната община Завет 

попада в обхвата на област Разград, която се характеризира с контрасти в социално- 

икономическото развитие. Демографската характеристика на областта също е негативна и 

не допринася за икономическото ѝ развитие. 

Структуроопределящи са предприятията от хранително-вкусовата промишленост, 

машиностроенето и фармацевтичната промишленост. Селското стопанство е водещ 

отрасъл на общинската икономика. То е основен източник на доходи и заетост за 

населението и ще продължава да заема важна роля в развитието на района в бъдеще. 

Отрасълът се благоприятства от редица фактори, като наличието на равнинен релеф, 

улесняващ обработката на големи по площ масиви, подходящите почвено - климатични 

условия, високия бонитет на земеделските земи, традициите и производствения опит на 

населението в отглеждане на земеделски култури и селскостопански животни. 

Ограничение за отрасъла представлява продължаващото съществуване на раздробена и 

маломерна собственост, затруднени пазарни отношения поради наличието на 

съсобственост и доста често – неясни поземлени граници. Съществува реална нужда от 

сериозни инвестиции за отглеждане на конкурентни продукти по екологосъобразен начин, 

които да се изнасят в страните от ЕС, където населението е с по-висока покупателна 

способност.  

Развитието на икономиката на община Завет е част от приоритетите за развитие на 

административната единица, поставени в Общинския план за развитие на община Завет  

2014-2020 г. Основните приоритети, които си поставя общината за този период са: 

Приоритет 1. Развитие и модернизация на икономиката 

Приоритет 2: Ефективен и конкурентен аграрен сектор 

Приоритет 3: Развитие на пазара на труда и подобряване на жизнения стандарт. 

Приоритет 4. Развитие на образователна, здравна, социална, културна и спортна 

инфраструктура; 

Приоритет 5. Подобряване на техническата инфраструктура и състоянието на 

околната среда. 

Отчитайки съществуващите в общината тенденции и перспективи, настоящият 

ОУПО Завет ще създаде необходимата устройствено-териториална основа за постигането 

на тези приоритети. 
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V. 1. 3. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА БАЗА /образование, здравеопазване, 
култура, комунални дейности/  

Развитие на социалната база 

Развитието на социалната база е в пряка връзка с броя на населението и неговата 

прогноза за нарастване или намаление.  

Община Завет се характеризира със застаряващо и намаляващо население, което 

означава че, перспективата за развитие на социалната инфраструктура в общината е 

свързана по-скоро с модернизиране и устойчиво управление на съществуващата МТБ, 

отколкото с изграждането на нова. 

Развитието на всички подсектори на социалната и културна дейност в общината са 

и в пряка връзка с държавната политика в тези сфери.  

Образование 

През последните години се наблюдава тенденция за намаляване на броя на учащите 

на територията на община Завет, но сградният фонд, който обслужва училищата се 

характеризират с изключително влошено състояние. Извършено е саниране и освежаване 

на повечето сгради, подмяна на дограма, боядисване и обезопасяване на откритите 

спортни площадки в детските заведения, закупени са и климатични инсталации. 

Необходимо е извършване на цялостен ремонт и обновяване на МТБ, която за момента е 

частично обновена. Разположените на територията детски градини имат нужда от 

усъвършенстване и модернизация, така че да се използват ефективно и устойчиво.  

Здравеопазване 

Здравеопазването на територията на общината е представено от четири 

общопрактикуващи лекаря и четирима стоматолози. След анализ на нуждите на 

населението в общината се констатира необходимостта от модернизация и технологично 

обновление на сградния фонд. В общината съществува една детска ясла, която е 

разположена в общинския център – град Завет. Извършване на цялостен ремонт и 

обновяване на МТБ е приоритетна дейност за общината. 

Култура 

Прогнозата, свързана с културната инфраструктура е насочена главно към 

читалищата и културните обекти на територията на общината, които следва да се 
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ремонтират и модернизира, така че да привлекат повече туристи на местно, областно и 

национално ниво. 

Целта е както да се удовлетворят нуждата от културни събития и информация на 

жителите и посетителите на общината, така и да се възстановяват дълголетните традиции 

и културни обичаи. 

Спорт 

Спортната инфраструктура в рамките на община Завет е необходимо да бъде 

модернизира, така че да е функционална и да се използва както от населението на 

общината, така и от посетителите ѝ. 
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V. 1. 4. ОБИТАВАНЕ  

Жилищния фонд на община Завет възлиза на 4252 жилища, 1023 от които са 

необитавани, което е 24,1 % от общия брой жилища. При съществуващите тенденции на 

отрицателен прираст на населението в бъдещ план не се очаква рязко повишаване на 

търсенето на жилища, което означава, че не се откроява нужда от създаване на нови 

жилищни квартали при наличието на такъв голям процент необитавани жилища. Тези 

изводи произлизат от анализа на съществуващите жилища както и процента на 

изоставените, но не се отчита състоянието на съществуващия сграден фонд. При бъдещ 

икономически растеж на община Завет би следвало да се създадат условия за повишаване 

на стандарта на живот на жителите, което би довело до нужда от реконструкция на част от 

жилищния фонд.  

Големият процент на необитаем жилищен фонд – 24,1% - потвърждава негативните 

тенденции на обезлюдяване в общината. Всички тези данни потвърждават голямата нужда 

от иновативни мерки, които да задържат населението на територията на общината, 

предлагайки му възможности за реализация и добър стандарт на живот, довеждайки до 

нови зони на растеж и прекратяване на негативната тенденция на обезлюдяване. 

Повишаването на енергийната ефективност е приоритет на национално ниво, в 

който се залага постигане на над 20% по-малко разход на електроенергия за отопление. 

Постигането на тази цел е възможно чрез оценка на съществуващия сграден фонд и 

последващото интегриране на мерки за енергийна ефективност, които включват ремонт 

или реконструкция на основни технически системи от сградите – покриви, ВиК, 

водоснабдителни и отоплителни инсталации и др., също така и топлоизолация и подмяна 

на стъклопакети. Тъй като много голяма част от сградния фонд е в частния сектор 

управлението на енергийната ефективност е процес, изискващ координация между 

общината и частните собственици. Постигането на добри показатели по отношение на 

изразходваната електроенергия за отопление ще доведе до повишаване на качеството на 

живот, чрез намаляване на личните разходи за отопление и също така ще се намали 

въглеродния отпечатък на региона, което ще повиши и качествата на средата. 
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V. 1. 5. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО  

В териториалната структура на община Завет са идентифицирани археологически 

културни ценности от категории с „национално и местно значение“. Отчитането на 

техните охранителни зони и устройствените режими за опазване и интегриране в тяхната 

автентична селищна и природна среда следва от контекста на ОУПО. За стратегическото 

развитие и опазване на културното наследство на общината е създадена взаимовръзка с 

останалите функционални системи на селищата. 

По отношение на културното наследство, прогнозният анализ се съставя спрямо 

последните реализирани политики на ЕС, които са ориентирани към управление и 

интегриране на екологичните, ландшафтни и културни ценности на регионите и 

реализиране на местния потенциал за развитие на общините и регионите. 

Чрез ОУПО са създадени устройствени предпоставки за опазване на цялостните 

културни ландшафти по смисъла на чл. 47, т.6 от ЗКН. 

Водеща роля в селищното устройство и регионалното развитие имат факторите, 

които отразяват регионална специфика. В този смисъл пространственото развитие на 

територията е ориентирано към културното наследство на общината, нейните природни и 

културни ландшафти. 

В териториалната структура на община Завет са идентифицирани общо 30 

недвижими културни ценности /НИНКН/ и 78 археологически /АИС-АКБ, НАИМ БАН/. 

Опазването на културните ценности изисква изпълнението на основни дейности 

свързани със съхраняване на техните уникални характеристики. Консервация, активно 

опазване, публична загриженост и адаптация в най-широк смисъл, изпълнението им е 

предпоставка за запазване и развитие на пространствената им идентичност и потенциална 

им за стимулиране на икономически растеж. 

 Оползотворяването на културното наследство се явява един от водещите елементи 

за създаване на устойчиво и балансирано развитие. Създава се възможност за съчетаване 

на традиционните, носещи идентичността на региона, и социално-икономическите 

дейности. Културното наследство е фактор, който изгражда позитивни партньорства 

между местните общности и бизнеса.   

Важна приоритетна дейност на община Завет е създаването на маркетингова 

стратегия и информационна система на културно-историческите и природни ресурси 

на общината.  
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Необходимо е създаването на маркетингова стратегия, която да представя 

културното наследството, също така създаване на информационна система на културно-

историческите ресурси и иновативни форми за популяризирането му. Дейностите 

свързани с експлоатацията на културното наследство в туризма трябва да  бъдат 

обвързани с опазването и съхранението на културните ценности и полагане на 

необходимите грижи. 

Необходимо е да бъде актуализиран списъка с недвижими културни ценности 

и включването на нови обекти притежаващи научна и културна стойност. При 

изпълнението на тази задача е необходимо активното участие на държавните и 

административни структури, регионалния исторически музей, неправителствени 

организации и всички заинтересовани страни /Министерство на културата, Национален 

институт за недвижимо културно наследство, Национален археологически институт с 

музей към БАН, Регионален исторически музей – Разград,  Областна администрация – 

Разград, Общинска администрация – Завет и всички заинтересовани страни/. При 

актуализацията е необходимо да се вземе предвид степента на съхранение на 

материалната, образната и функционална автентичност. Трябва да бъде изготвена оценка 

на научната и художествената стойност на обектите и да се проследи мястото и 

значението им в съвременната среда. До колко обектите са част от съвременната 

обществена и културна област /среда/, които обогатяват средата  и обществото. Оценката 

на познавателната стойност показва научния и образователен потенциал на обектите като 

свидетелство за развитие на материалната и духовната култура на обществото. 

Необходимо е да се оцени утилитарната стойност на обектите, до каква степен обектите 

позволяват възстановяване на оригиналните или организиране на нови функции. Трябва 

да се направи анализ на икономическата целесъобразност с цел включване в културно 

историческата индустрия или друга инвестиционна система. 

Необходимо е стриктно прилагане на специфичните правила и нормативи за 

устройство на защитените територии за недвижимо културно наследство и 

териториите за превантивна устройствена защита на недвижимото културно 

наследство и дефинираните специфични устройствени режими към ОУПО Завет за 

опазване и съхранение на недвижимите културни ценности, характерния облик на 

селищната структура и идентичността на общината и региона. 

За реализацията на целите на предложените режими на опазване на културното 

наследство, съгл. Чл. 17 от ЗКН, община Завет е необходимо да разработи Стратегия за 
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опазване и управление, която да включва интегриран подход към пълния обхват културни 

ценности.  

Реализацията на приоритети заложени в сферата на културното наследство могат да 

бъдат подпомогнати от Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по 

приоритетна ос „Регионален туризъм“.

Оста включва консервация, опазване, популяризиране и развитие на природното  

културното наследство със специфични цели „Насърчаване на регионалния туризъм, чрез 

опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство“ и 

„Насърчаване на местния икономически потенциал и нови форми на заетост в регионите“. 

Община Завет притежава потенциала за развитие на културен туризъм по 

отношение  на движимото и недвижимото културно наследство. Важно за бъдещото 

развитие на този приоритет е обвързаността на селищната структура, функционалните 

системи и социално-икономическите дейности със опазването и развитието на културното 

наследство. Приоритет на общината е изграждането на основни елементи на техническата 

и туристическата инфраструктура, което е предпоставка за подобряване на достъпността 

до обектите и информираността на местното население и гостите на общината. 
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V. 1. 6. ЗЕЛЕНА СИСТЕМА, ОТДИХ И ТУРИЗЪМ  

Специфичните природни ресурси на общината създават благоприятни условия за 

развитието на селски, ловен и културно-исторически устойчив туризъм. 

 От голямо значение за развитието туризма в община Завет е Музеят на плуга. 

Общината привлича голям брой туристи, желаещи да опознаят историята на ралото от 

древността до наши дни. Друг важен туристически ресурс е  Воденската гора, 

благодарение на която общината има добре развит ловен, фото- и селски туризъм. Този 

ресурс има потенциал за увеличаване на туристопотока и следва да се полагат повече 

усилия в поддръжката му и да се мисли в посока реклама/указателни табели, брошури и 

др./, която да запознае туристите както с местните природни местообитания в ловното 

стопанство, така и със забележителностите на територията наобщината. 

За бъдещото развитие на туризма в общината, в програмния период е заложено да 

се обособят следните тематични маршрути:  

 Маршрути за конна езда, които обвързват в единна система Лесопарк „Расовата“ 

на северозапад, Ловно стопанство „Воден“ ма юг и прилежащите горски масиви на изток. 

 Културно-познавателни маршрути, интегриращи недвижимите културни 

ценности разположени в прилежащия хинтерланд към селищната мрежа и придаващи 

ново значение на културното наследство като ресурс за социално-икономическо развитие. 

 Еко пътеки, покрай които ще бъдат създадени зелени защитни коридори, 

преминаващи около цялата урбанизирана територия на град Завет и обхващащи територии 

от Лесопарк „Расовата“ , Ловно стопанство „Воден“ и части от селата Брестовене, Веселец 

и Прелез; 

 Площадки за наблюдение, разположени в ловното стопанство „Воден“ и лесопарк 

„Расовата“ 

 Мотокрос писта, разположена в близост до горски масив, западно от село Иван 

Шишманово; 

 Оффроуд маршрути за високо проходими автомобили; 

С така обособените тематични маршрути и туристически зони се цели развитие 

в сферата на туризмът, на базата на природните дадености и богатото културно-

историческо наследство, които общината притежава. Положителен ефект би имало 

създаването на регионален интегриран туристически продукт, съвместно с другите 

общини от региона, като приоритет е да се използват устойчиво съществуващите 
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ресурси за отдих и туризъм в региона, като те станат водещи в местната 

икономиката.
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V. 2. ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ  

V. 2. 1. Урбанизирани и извънселищни територии  

Основен проблем за община Завет е обезлюдяването и деградацията на малките 

населени места, които са с изчерпани или силно намаляващи демографски и социално-

икономически ресурси. Силното застаряващото и намаляващо население ограничава в 

значителна степен потенциала за развитие на селищата. На тази основа приоритетите на 

националните, областни и общински стратегии, планове и политики трябва да бъдат 

насочени към стабилизиране и към създаване на по-добри икономически и социални 

условия за живеене, спиране на емиграционните и вътрешнообщинските миграционни 

процеси, стимулиране на раждаемостта, разкриване на нови аграрно-индустриални 

мощности и работни места, повишаване на атрактивността за бизнес инвестиции и 

механичен прираст. 

Бъдещото развитие на община Завет предполага затвърждаване ролята на 

общинския център град Завет като главна икономическа, социална и обслужваща сила. В 

този традиционен и най-вероятен сценарий на развитие цялостната концентрация на 

трудови и икономически ресурси ще остане пренасочена към общинския център, а 

периферните селища ще продължат своята пространствена деградация и обезлюдяване. 

Този моноцентричен модел на развитие обаче не отговаря на съвременните изисквания и 

потребности на жителите на община Завет, стратегическите виждания на общинската 

управа за развитие на общината, националните и европейски директиви за развитие на 

селищата и регионите. 

Стратегическите насоки за териториално развитие в общината са свързани с 

реализирането на специфични цели и задачи в устройството на територията, което има за 

цел да постигне устойчиво и балансирано социално-икономическото развитие в 

съответствие с ресурсните възможности. 

 Това налага интегриране на устройственото планиране с регионалните и секторни 

политики и планове, чрез териториално координиране на секторните политики, стратегии, 

планове и програми, имащи пряко или косвено отношение към пространственото развитие 

на общината. 

Урбанизираните територии на общинския център се явяват основен носител на 

растежа в рамките на територията на общината, като той се отличава със сравнително по-
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високо ниво на динамика в развитието и свързаната с него изменчивост на 

пространствено-функционалните характеристики на отделните урбанизирани територии.  

В съответствие с основните национални и Европейски стратегически насоки за 

развитие през следващия програмен период, развитието на основните урбанизирани 

територии следва да се фокусира върху следните тематични направления: 

 Условия за живот, бизнес и работа на местната общност в рамките на 

урбанизираната територия; 

 Еколого-устойчиво и енергийно ефективно  развитие на града и неговите 

функционални системи; 

 Ефективна пространствена организация на територията и адекватно 

инфраструктурно осигуряване; 

 Управление на града и прилежащата територия. 

Природните условия на Дунавската равнина са позволили развитието на специфична 

селищна мрежа още от древността. За съвременната селищна структура на общината са 

характерни малки селища с обширни плодородни землища. Формирането на селищна 

мрежа на общината носи спецификата на релефа на терена, климата и природните 

ресурси.  

Населените места се характеризират с компактна структура и обширни прилежащи 

селскостопански земи. Пространствената структура на общината дава възможност за 

групиране с атрактивни извънселищни урбанистични елементи. 

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ

Пространствената структура на община Завет е типична за райони с преобладаващо 

селскостопански функции. Тя се характеризира със селища, разположени приблизително в 

геометричния център на землищата им. Това е свързано с ежедневен трудов изохрон, 

отговарящ на тогавашните условия на движение и обработване на земята с животинска 

тяга. Едно от групата селища, което има средищно разположение по отношение на 

търговско-занаятчийското и административно обслужване, започва да се развива по-бързо 

от другите и постепенно се превръща в общински център.  

 Междуселищните връзки са насочени радиално към общинския център, като се 

допълват от кръгови връзки между периферните селища. Общинския център, от своя 

страна е свързан с националната пътна мрежа.  
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 При съвременните условия на улеснени комуникации, от една страна, и повишени 

изисквания към социалния сервиз е естествено да се търси окрупняване на селищната 

мрежа. За община Завет това се изразява в увеличаване на функциите на общинския 

център и разширяване на неговата територия. 

Моноцентричен модел на развитие 

В настоящия момент модела за пространственото развитие може да се 

характеризира като моноцентричен. Град Завет запазва и ще продължи да увеличава 

своето социално-икономическо и културно значение в общината за сметка на 

разположените в селскостопанския хинтерланд населени места, като тяхната основна цел 

ще бъде да насочват ресурсите си /природни, демографски, селскостопанска продукция и 

т. н. /към общинския център и да поддържат неговите функции на център на растеж в 

общината. В тази връзка ОУПО предлага обособяване на нови зони за растеж и обитаване. 

В модела и прогнозата за социално-икономическо и пространствено развитие 

са посочени последователни урбанистични действия както следва в землищата на: 

 град Завет се обособяват 10 нови устройствено зони. 

 Смесени многофункционални зони – Смф /38,93 ха/, Смф /29.80 ха/, – ленеарно 

разположени по една от основните комуникационно-транспортни оси – път II-23 

разделени с зелени буфери – устройствени зони за паркове и озеленяване Оз /21.08 ха/, Оз 

/12.30 ха/. 

 В близост до проектното трасе на южния околовръстен път се предвижда и 

устройствена зона –  Пп1 /2.76 ха/. 

Жилищни зони се предвиждат предимно в южната част на града – Жм1 /6.85 ха/, 

Жм1 /21.77 ха/, Жм1 /9.90 ха/, Жм1 /5.43 ха/.  

 На североизток се предвижда рекреационна устройствена зона за спорт и туризъм – 

Од /67.29 ха/. 

 с. Сушево се предвижда една нова устройствена зона Пп1 /3.11 ха/ разположена на 

запад. 

 с. Веселец – две устройствени зони Пп1 /4.89 ха/ и Пп1 /12.98 ха/ на северозапад и 

Оз /1.84 ха/ на север. 

 с. Брестовене се предвижда една зона – Пп1 /6.88 ха/ в южната част на селото, 

както и устройствени зони Оз /8.73 ха/ и  Смф /16.64 ха/ разположени на изток по път II-

23.
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 с. Острово се предвижда изграждане на една устройствена зона Пп1 /8.16 ха/ 

разположена на югоизток. 

Таблица 49. Новообразувани устройствени зони по землища в териториалната структура на 
община Завет. 

Номер на поземлен имот Начин на трайно 
ползване по КВС 

Площ в 
ха 

Устройствена 
зона (УЗ) 

Имотът 
попада в ЗЗ 

Shape_Area Землище

70384.27.17, 70384.0.135,
70384.27.18, 70384.27.17

НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 3.11 Пп1 31072.5575 с. Сушево

10714.54.1, 10714.54.13,
10714.54.2, 10714.54.3,
10714.54.7, 10714.54.10,
10714.54.9, 10714.54.8,
10714.52.15, 10714.52.51,
10714.52.14, 10714.52.63

НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 4.89 Пп1 48889.81022 с. Веселец

10714.0.112, 10714.53.1,
10714.53.2, 10714.53.3,
10714.53.27, 10714.53.5,
10714.53.26, 10714.53.7,
10714.53.6, 10714.53.28,
10714.53.18, 10714.53.17,
10714.53.16, 10714.53.19,
10714.53.20, 10714.53.21,
10714.53.22, 10714.53.11,
10714.53.12, 10714.53.13,
10714.53.14, 10714.53.15,
10714.53.10, 10714.53.24,
10714.53.9, 10714.53.30,
10714.53.31

НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ), 
Овощни насаждения 
(нетерасирани), 
Прокари 

12.98 Пп1 129772.8251 с. Веселец

10714.0.123 ПАСИЩА, МЕРИ 1.84 Оз 18431.21358 с. Веселец

06481.109.881, 06481.109.889,
06481.109.898, 06481.109.902,
06481.109.884, 06481.109.890,
06481.109.891, 06481.109.888,
06481.109.897, 06481.109.899,
06481.109.901, 06481.109.900,
06481.42.7, 06481.42.6,
06481.42.4, 06481.42.5,
06481.42.2, 06481.42.3,
06481.109.145

НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 6.88 Пп1 68821.53037 с. Брестовене

06481.112.148, 06481.112.149,
06481.112.150, 06481.112.146,
06481.112.144

НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ), 
ПАСИЩА, МЕРИ 

8.73 Оз 87346.18376 с. Брестовене

06481.116.1 - 06481.116.8 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 16.64 Смф 166435.628 с. Брестовене

54417.97.11, 54417.97.10,
54417.97.16, 54417.97.13,
54417.97.12, 54417.97.14

НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 8.16 Пп1 81644.48667 с. Острово

30065.99.2, 30065.98.1,
30065.98.14, 30065.98.15,
30065.98.16, 30065.97.1,
30065.225.1, 30065.97.2 -
30065.97.7, 30065.97.45,
30065.97.46, 30065.98.17 -
30065.98.21

НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 38.93 Смф 389301.1697 гр. Завет

30065.39.31, 30065.39.26 -
30065.39.26, 30065.39.17,
30065.39.18, 30065.39.19,
30065.38.31, 30065.38.24 -
30065.38.30, 30065.37.35,
30065.36.19, 30065.36.18,
30065.36.16, 30065.36.15,
30065.36.14

НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 29.80 Смф 297973.6494 гр. Завет
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30065.98.1, 30065.100.6,
30065.97.41, 30065.97.11,
30065.97.10, 30065.97.12,
30065.97.13, 30065.97.9,
30065.97.46, 30065.97.14

ПАСИЩА, МЕРИ, 
НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 

21.08 Оз 210804.3709 гр. Завет

30065.46.10, 30065.39.33,
30065.38.24 - 30065.37.31,
30065.36.19

НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ), 
ПАСИЩА, МЕРИ 

12.30 Оз 123014.476 гр. Завет

30065.301.8, 30065.301.9,
30065.301.10

НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 2.76 Пп1 27550.30254 гр. Завет

06481.0.117, 06481.0.121 -
06481.0.344, 06481.0.380,
06481.0.400, 06481.0.401,
06481.0.402, 06481.0.902,
06481.1.1 - 06481.1.37,
06481.2.1 - 06481.2.41,
06481.3.1 - 06481.3.15,
06481.7.39 - 06481.7.45,
06481.11.43 - 06481.11.70

НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ), 6.85 Жм1 68526.43298 гр. Завет

06481.0.117, 06481.0.121 -
06481.0.344, 06481.0.380,
06481.0.400, 06481.0.401,
06481.0.402, 06481.0.501,
06481.0.600, 06481.0.900,
06481.0.901, 06481.0.902,
06481.0.903, 06481.1.1 -
06481.1.37, 06481.2.1 -
06481.2.41, 06481.3.1 -
06481.3.15, 06481.7.39 -
06481.7.45, 06481.11.43 -
06481.11.70, 06481.3.16 -
06481.3.41

НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ), 
Лозови насаждения 
(нетерасирани), 
ПАСИЩА, МЕРИ 

21.77 Жм1 217655.2388 гр. Завет

30065.128.453, 30065.128.454 ,
30065.128.455, 30065.128.501 -
30065.128.504, 30065.128.507,
30065.128.508, 30065.0.287,
30065.0.293, 30065.44.3,
30065.127.524 - 30065.127.529

Лозови насаждения 
(нетерасирани), 
НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 

9.90 Жм1 99016.87293 гр. Завет

30065.130.409, 30065.130.410,
30065.130.411, 30065.28.13 -
30065.28.22

5.43 Жм1 54309.7262 гр. Завет

30065.8.24 - 30065.8.29,
30065.18.24 - 30065.18.27,
30065.19.6, 30065.19.15,
30065.19.16, 30065.18.19,
30065.18.21, 30065.18.40,
30065.20.2 - 30065.20.16,
30065.29.1 - 30065.29.15,
30065.30.1 - 30065.30.13,
30065.42.27 - 30065.42.36,
30065.43.1 - 30065.43.21,
30065.44.1, 30065.44.2,
30065.45.1, 30065.45.6,
30065.45.17, 30065.45.19,
30065.45.22, 30065.45.24,
30065.45.25, 30065.45.28

НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 67.29 Од 672905.2444 гр. Завет

Новопроектирани устройствени зони Обща площ 
в /ха/ 

Пп1 38.78

Жм1 43.95

Оз 43.96

Смф 85.37

Од 67.29
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Фигура 26. Прогноза за социално-икономическо и пространствено развитие. 
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Фигура 27. Прогноза за социално-икономическо и пространствено развитие в землището 
на град Завет. 



151

Фигура 28. Прогноза за социално-икономическо и пространствено развитие в землището 
на с. Брестовене. 
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Фигура 29. Прогноза за социално-икономическо и пространствено развитие в землището 
на с. Острово. 
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Фигура 30. Прогноза за социално-икономическо и пространствено развитие в землището 
на с. Иван Шишманово. 
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Фигура 31. Прогноза за социално-икономическо и пространствено развитие в землището 
на с. Сушево. 
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Фигура 32. Прогноза за социално-икономическо и пространствено развитие в землището 
на с. Веселец. 
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Фигура 33. Прогноза за социално-икономическо и пространствено развитие в землището 
на с. Прелез. 
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V. 2. 2. Транспортна инфраструктура 

Благодарение  на  географското  си  положение община  Завет е  важен 

транспортно-съобщителен и комуникационен център. Близостта с река Дунав и ГКПП – 

Русе на общината се явява като благоприятна възможност за подобряване на 

икономическото състояние и бъдеща възможност за развитие на транспортен трафик, 

което е важна  предпоставка за  икономическо  оживление  и  развитие  на  търговски,  

транспортни  и обслужващи  дейности. Въпреки  това,  този  потенциал  все  още  не  е  

развит. 

Територията на община Завет не е с добра степен на транспортна съоръженост и 

като качество не удовлетворява настоящите потребности. Пътищата в община Завет не са 

в добро състояние, това в най-голяма степен се отнася за общинската пътна мрежа. 

Подобряването на състоянието на пътната мрежа /от II и III клас/, както особено на 

общинската пътна мрежа е основната цел в областта на транспортното обезпечаване в 

перспектива на общината. 

Прогнозата по отношение на развитието на транспортната инфраструктура преди 

всичко се касае до повишаване на транспортната достъпност чрез реконструкция и 

модернизация на пътната инфраструктура. Нужно е подобряването на пътните връзки 

между населените места в общината с цел подобряване нивото на услугите между тях.  

Предвижда се по основните транспортни оси да се изгради защитно крайпътно 

озеленяване, с цел защита от ветрове, навявания, слънцегреене, дъждове и като елемент от 

ландшафта като превантивна мярка срещу разпространение на тези предвидими природни 

процеси/бедствия. 
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Фигура 34. Схема на проектни трасета в пространствената структура на община Завет. 
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В прогнозния период е предвидено създаването на околовръстен път в южната част  

на град Завет, който да улеснява преминаването на стоко- и пътникопотока, през 

територията на града.  

Фигура 35. Проектно трасе на южен околовръстен път в землището на град Завет.
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Проект за създаването на нов общински път е заложен и като връзка между двете 

населени места – с. Веселец и с. Прелез, идеята на проекта е да се да подобри 

транспортната връзка между селата, с цел подобряване на вътрешнообщинската 

транспортна мрежа. 

Фигура 36. Проектно трасе на пътното трасе межди селищата Веселец и Прелез.
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V. 2. 3. Инженерна инфраструктура

Прогнози за развитието на ВиК системите 

Прогноза за развитието на водоснабдителните системи 

Развитие на водоснабдителните системи на база на нови потребители не се 

предвижда, тъй като населението ще продължи да намалява в близкото бъдеще. Съгласно 

изискванията на чл. 12, ал. 1 от Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация 

на водоснабдителни системи от 19.04.2005 г. се изискват прогнози за 50 години напред, 

т.е. към 2065 г., като за този дълъг период от време се предвижда леко увеличение на 

населението посочено в таблицата. 

К1 – коефициент на денонощна неравномерност 

К2 – коефициент на часова неравномерност 

Необходими са реконструкция и модернизация на следните подобекти: 

 ПС „Калето“ – след доказване на дебита на питейните води от тръбен сондаж 

номер 1 и тръбен сондаж номер 2; 

 Черпателен резервоар за ПС „Калето“; 

 Тласкател на ПС „Калето“ и водопроводни връзки между съоръженията; 

 ПС „Завет“ – след доказване реалния дебит на тръбен кладенец 1 и тръбен кладенец 

2 при ПС „Калето“ и дълбок сондаж при гр. Завет. Към този подобект да се включат 

всички връзки между водопроводните съоръжения; 

 Реконструкция и модернизация на ЧР 800 куб.м и ЧР 700 куб.м; 

 Водна кула Завет; 

 Водопроводни връзки от ПС „Завет“ до РШ „Сушево“ за нуждите на с. Сушево, с. 

Прелез, с. Веселец и с. Иван Шишманово; 

 Резервоар за с. Сушево; 

 ШК1 и ШК2 и каптаж при ПС „Воден“; 

 Реконструкция на ПС „Воден“ и черпателен резервоар; 

 Реконструкция тласкател на ПС „Воден“; 

№ Селища Жители /бр./ Qmax.ден Qmax.час

бр. куб.м./ден л/сек куб.м./ден л/сек куб.м./ден л/сек К1 куб.м./ден K2 л/сек

1 гр. Завет 3588 718 8,31 144 1,66 862 9,97 1,90 1508 4,4 38,22

2 с. Брестовене 3026 605 7,00 121 1,40 726 8,40 1,94 1295 4,62 33,74

3 с. Иван Шишманово 507 101 1,17 20 0,23 121 1,40 2,09 231 5 6,08

4 с. Острово 2413 483 5,59 97 1,12 580 6,71 1,97 1049 4,85 28,23

5 с. Прелез 900 180 2,08 36 0,42 216 2,50 2,07 409 5 10,82

6 с. Сушево 765 153 1,77 31 0,35 184 2,12 20,80 349 5 9,20

7 с. Веселец 1134 227 2,62 45 0,52 272 3,14 2,05 510 5 13,62

12333 2467 28,55 493 5,71 2960 34,26

Qср.ден Загуби Общо

Община Завет:
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 Реконструкция и адаптиране на резервоар 2х1000 куб.м към сезонните 

водопотребления; 

 СК до с. Брестовене, ЧР за ПС „Брестовене“, ПС „Брестовене“ и тласкател на ПС 

„Брестовене“ след доказване дебита и качеството на водите от тръбния кладенец; 

 Вътрешна водопроводна мрежа на селата Острово, Сушево, Прелез, Веселец и 

Иван Шишманово; 

 Вътрешната водопроводна мрежа на гр. Завет и на с. Брестовене да се 

реконструират успоредно с битовата канализация. 

Прогноза за развитието на канализацията и пречистването на битовите 

отпадъчни води /ПСОВ/ 

Град Завет и село Брестовене са селищата с население над 2000 жители. По тази 

причина прогнозираме и изграждането на скъпострувашата улична канализация с 

пречиствателни станции за отпадъчните води. Изборът на площадки за изграждането на 

ПСОВ на двете селища е продиктуван от изискванията: 

 Да има приемник за пречистените води; 

 Теренът, на който да се изгражда обектът да е по възможност необработваем и 

общинска собственост. 

Битовата канализация на гр. Завет има дължина от 32 км. Поради разнообразният 

релеф на терена на града ще се предвидят минимум два броя помпени станции, които ще 

се изградят в района на селището и гравитачно да се отведат към ПИ 30065.29.11 отстоящ 

североизточно от града на 600 м непосредствено до два броя микроязовири. 

Ориентировъчната необходима площ е от 10 дка за пречистването на 540 куб.м в 

деноншието. 

Село Брестовене има дължина на уличната си мрежа от 22 км, по която следва да се 

изгради канализация и с два броя помпени станции, които да преодолеят денивелацията от 

най-ниската до най-високата теренна кота на селището, с цел отвеждане на битовите 

отпадъчни води на площадката в поземлен имот 06481.40.4, непосредствено до 

„опашката“ на съществувашия микроязовир. Необходима е площ от 8 дка за 

пречистването на 470 куб.м в денонощието. 

Проектирането и изграждането на уличната канализация за гр. Завет и с. 

Брестовене да се извършва при утвърден нивелетен план на уличната мрежа. Решаването 

на нивелетите на улицата да се съобразява с необходимостта от отвеждане на 

повърхностните дъждовни води по най-директен път извън регулацията на селищата, като 
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не допуска създаването на безотточни зони в регулацията и извън регулацията на 

населените места. Всички останали селища /Острово, Сушево, Прелез, Веселец и Иван 

Шишманово/ ще решават проблемите си с битовите отпадъчни води чрез изграждането на 

модулни фамилни пречиствателни станции за пълно биологическо пречистване. 

Преичстените води могат да се изпозват за поливане на тревни площи и овощни 

градински терени, като на един жител са необходими минимум 40 кв. м. 

Енергийна система и Електроразпределение.

От ел. схемата се вижда, че захранването на града е ориентирано към 110 kV  и 

подстанцията 110/20 kV се захранва  по един електропровод, което  осигурява  трета 

категория по сигурност на електрозахранването. 

Като отчетем разрастването на града и  селищата, следва да се работи по 

включване на нови мощности на страна 20 kV и 0,4 kV, след сключване на договори с 

електроразпределителното дружество.  

Подстанцията при необходимост от нови мощности има техническа възможност за 

завишаване на трансформаторните мощности и развитие на уредби СН 20 kV. Развитието 

на мрежи СН е желателно да се изпълнява с кабели 20 kV с използване на общински 

пътища за прокарване. 

При разработването на ПУР, ПУП-ПРЗ по райони да се определят терени за 

изграждане на трафопостове и прокарване на кабелни линии. 

Електроразпределителната мрежа има възможност за присъединяване на 

производители на ел. енергия от възобновяеми източници.   

Общината да разработи програма за енергийна ефективност, в която да се включва 

саниране на сградния фонд и използването на осветителни тела за уличното осветление с 

ниска консумация на ел. енергия. 

Електроснабдяването на Община Завет следва и за в бъдеще да се разглежда 

свързано с развитието на съседните общини като цяло.  
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VI. БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА   

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА Опорен план  ОУПО Увеличение Намаление

Територии с общо предназначение площ /ха/ % площ /ха/ % площ /ха/ площ /ха/ 

Жилищни функции 1056,70 3,839 1100,66 3,998 43,96

Обществено-обслужващи функции 0,13 < 0,001 0,13 < 0,001

Производствени дейности 0,40 0,001 39,17 0,142 38,77

Складови дейности 0,48 0,002 82,80 0,301 82,32

Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 0,00 67,29 67,29

Спорт и атракции 0,51 0,002 0,51 0,002

Озеленяване, паркове и градини 14,82 0,054 59,14 0,215 44,32

Стопанско обслужване 248,41 0,902 248,41 0,902

Земеделски територии, в т.ч.: 14980,12 14726,64

Обработваеми земи-ниви 14686,49 53,351 14450,26 52,493 236,23

Обработваеми земи-трайни насаждения 293,63 1,067 276,38 1,004 17,25

Необработваеми земи 1306,94 4,748 1283,80 4,664 23,14

Горски територии, в т.ч.: 9671,50 9671,50

Гори 9325,52 33,877 9325,52 33,877

Горски земи 345,98 1,257 345,98 1,257

Водни площи 63,81 0,232 63,81 0,232

Транспорт и комуникации 115,50 0,420 115,50 0,420

Техническа инфраструктура 42,12 0,153 42,12 0,153

Гробищен парк 25,86 0,094 25,86 0,094

Защитени и нарушени територии 

Други нарушени територии 0,53 0,002 0,53 0,002

Обща площ: 27527,83 100,000 27527,83 100,000
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VII. ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОУПО ЗАВЕТ  

1. Общи положения 

1. Правилата  и нормативите за прилагане на Общия устройствен план на част от 

община  Завет са изработени съгласно изискванията на чл.13, ал.1 от ЗУТ и чл.18, ал.3, т.4 

от Наредба №8 на МРРБ от 2001 г. 

2. Правилата и нормативите конкретизират прилагането на общия устройствен 

план при планирането на урбанизираните териториите и  териториите извън границите на 

населените места. 

3. С правилата и нормативите са определени съответните устройствени режими 

както следва: 

а. Режими за територии извън границите на населеното място. 

б. Режими за група имоти в населеното място, определени чрез устройствени зони. 

в. Режими във връзка с планирането на имоти, попадащи в защитените територии и 

зони. 

2. Условия, при които може да се изменя Общия устройствен план на община Завет 

4. Общия устройствен план на община Завет може да се изменя само когато 

съществуват предпоставките, определени в чл.134, ал1 от ЗУТ. 

5. При наличие на някое от основанията по чл. 134, ал. 1,  кметът на общината може 

да нареди служебно с мотивирано предписание да се изработи проект за изменение на 

действащия общ устройствен план.  

6. Изработването на изменението може да се възложи и на външен изпълнител след 

решение на Общинския съвет, когато проекта се финансира от общинския бюджет. 

7. Изменението на Общия устройствен план спира неговото прилагане в частта, за 

която то се отнасят. 

8. Кметът на общината налага строителна забрана за частта от Общи устройствен 

план, за която се отнася изменението. 

3. Задължителни изисквания към подробните устройствени планове 

9. Подробните устройствени планове се изработват въз основа на задание, одобрено 

от кмета на общината и преценено за екологична оценка от РИОСВ  Русе 



166

10. В урбанизираните територии, предвидени от ОУП на Община Завет, се 

изработват планове за регулация и застрояване. 

11. При урегулиране на територии без регулация или с неприложена първа 

регулация планът за регулация се изработва при условията на чл.16 от ЗУТ. 

12. При планиране на имоти и/или територии извън границите на населените места 

се изработва план за застрояване, съгласно изискванията на чл.59 от ЗУТ и чл.53 от 

Наредба № 8 на МРРБ от 2001 г.  

13. За тези имоти и/или територии задължително се изработват план-схеми за 

водоснабдяване, канализация и електроснабдяване. 

14. Въз основа на тези схеми са разработват и парцеларни планове за съответните 

елементи на техническата инфраструктура. 

15. Допуска се водоснабдяването, отвеждането на отпадните води и 

електроснабдяването да става и по алтернативни начини, без използването на общите 

мрежи. 

16. За всички имоти и/или територии, извън границите на населените места, за 

които се изработват подробни устройствени планове, се осигурява и транспортен достъп 

по следните начини: 

а. За имоти и/или територии, граничещи с пътища от Републиканската пътна 

мрежа- чрез изградени локални общински пътища. 

б. За имоти и/или територии, предназначени за изграждане на промишлени и 

складови обекти – чрез определяне на общински път с парцеларен план и промяната на 

неговото предназначение по реда на ЗОЗЗ. 

в. Във всички останали случаи, могат да се използват земеделските пътища 

граничещи с имота и/или територията, без да се променя тяхното предназначение. 

17. Всички план-схеми и парцеларни планове се изработват и одобряват заедно с 

плана за застрояване на съответния имот и/или територия. 

4. Допустими натоварвания на териториите 

18. В жилищни територии застрояването е: 

- средноетажно при интензивност на застрояване /Кинт/ – 2  

- нискоетажно жилищно при  интензивност на застрояване /К инт./ - до 1,2; 
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В тези територии отделни поземлени имоти се урегулират с устройствен план за 

нежилищни обслужващи обекти, както следва: 

1. сгради за социални, учебни, просветни, културни, спортни, здравни и религиозни 

дейности; 

2. магазини и заведения за хранене; 

3. сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; 

4. обществени озеленени площи; 

5. надземни и подземни гаражи и паркинги за леки автомобили. 

Освен обектите, посочени по-горе, в отделни урегулирани имоти в жилищните 

територии в съответствие със заявено искане на собствениците им могат да се изграждат: 

1. административни и делови сгради; 

2. хотелски сгради; 

3. занаятчийски работилници; 

4. сгради за безвредни производствени дейности; 

5. бензиностанции, газостанции и автосервизи. 

19. Смесени зони за обитаване и обслужване 

В териториите от разновидност "смесена централна зона" могат да се 

изграждат: 

1. административни и делови сгради; 

2. сгради за социални, просветни, учебни, културни, религиозни и други 

обществени дейности; 

3. търговски и други обслужващи сгради и комплекси; 

4. жилищни сгради, в т.ч. със смесено предназначение; 

5. хотели и заведения за хранене и развлечения; 

6. сгради за безвредни производствени и занаятчийски дейности; 

7. бензиностанции, газостанции и надземни и подземни гаражи и паркинги за 

леки автомобили; 

8. сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. 
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20. Територии за рекреация 

Натоварването на рекреационните територии се определя  с отреждането на  терени 

и урегулирани имоти, в които могат да се изграждат: 

1. курортни обекти за настаняване и подслон - хотели, пансиони, почивни домове, 

вили, санаториуми, къмпинги, бунгала и др. под.; 

2. жилищни сгради за постоянно обитаване, в т.ч. за настаняване на курортисти; 

3. сгради за обществено-обслужващи дейности: курортно-лечебни заведения, 

обекти за хранене, обекти за търговия, битови услуги, банкови услуги, административни 

обекти и др. под; 

4. спортни и рекреационни обекти и съоръжения: спортни полета, игрища, плувни 

басейни, пързалки, спортни зали, зали за забавни игри, дискотеки, клубове по интереси, 

хоби-ателиета, зали за музика, видеозали, изложбени зали и др.п.; 

5. курортни паркове и други озеленени площи за широко обществено ползване; 

6. обекти на транспорта и движението: гаражи и паркинги, автогари, пешеходни 

алеи и площи, велосипедни алеи и др.п.; 

7. обекти и съоръжения за стопанско и инфраструктурно обслужване: складове, 

ремонтни работилници, автобази, бензиностанции и газостанции, отоплителни централи, 

мрежи на техническата инфраструктура, електроподстанции, трансформаторни постове, 

помпени станции, пречиствателни станции и др.п. 

Курортите се застрояват при следната интензивност на застрояване /К инт./ - до 

1,00;.

Озеленените площи за общо ползване в курортите трябва да заемат не по-малко от 

40 на сто от общата територия. 

Урегулираните поземлени имоти във вилните зони се застрояват при спазване на 

следната  интензивност на застрояване /К инт./ - до 0,8; 

В отделни урегулирани поземлени имоти във вилните зони, при спазване на 

нормативите , освен вилни сгради може да се разполагат и: 

1. магазини и заведения за хранене; 

2. сгради за социални, здравни, културни, спортни и други обслужващи дейности; 
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3. малки хотели с до 40 легла; 

4. сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; 

5. бензиностанции и газостанции. 

Производствените територии се застрояват само с производствени, складови,  

здравни пунктове, магазини и заведения за обществено хранене за ежедневните нужди на 

работещите, административни сгради и научно- експериментални бази към 

предприятията, гаражи и паркинги, както и жилища за охраната. 

При застрояване на урегулираните имоти в производствените територии 

коефициента на  интензивност на застрояване /К инт./  е от 1,0 до 3,5. 

Натоварванията се отнасят за обществените озеленени площи, в т.ч. всички 

паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни паркове и горски паркове, 

гробищни паркове,  защитни насаждения и разсадници; 

В обществените озеленени площи /паркове и градини/ без промяна на 

предназначението им може да се разполагат: 

1. мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, обслужващи озеленените 

площи, и застрояване, необходимо за поддържане на зелената система; 

2. преместваеми търговски обекти по чл. 56 ЗУТ, които общо може да заемат площ 

не повече от 1 на сто от територията на паркове с площ над 3 ха и не повече от 2 на сто от 

територията на паркове и градини с площ до 3 ха; 

3. открити обекти за спортни и културни развлечения и забави /концертни естради, 

летни амфитеатри, атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения/, които общо 

може да заемат площ не повече от 10 на сто от територията на парка /градината/; 

4. детски площадки; 

5. мемориални обекти; 

6. монументално-декоративни, информационни и рекламни елементи по чл. 57 

ЗУТ. 

- Спомагателни и обслужващи постройки към обектите по  т. 1, 3, 4 и 5 може да се 

разрешават, ако се изискват с нормативен акт и без тях е невъзможно функционирането на 

обектите. 
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- Изграждането и поставянето на обектите по т. 1 и 2 може да се разрешава само 

ако: 

1. са предвидени в действащия подробен устройствен план на парка /градината/, 

съответно в план-схемите на техническата инфраструктура и план-схемата по чл. 62, ал. 9 

ЗУТ; 

2. не се нарушават екологичните, рекреационните и естетичните качества на 

озеленените площи; 

3. необходимите места за паркиране съобразно изискванията на Наредба № 2 от 

2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на 

урбанизираните територии /ДВ, бр. 86 от 2004 г./ са осигурени в непосредствено 

прилежащите територии на парка /градината/. 

- В обществените озеленени площи с подробен устройствен план може да се 

урегулират поземлени имоти - частна собственост, в които да се предвиди разполагане на 

обектите по т. 1, т. 2, 3, 4 и 6. В тези случаи площта за озеленяване в урегулираните имоти 

не може да бъде по-малко от 40 на сто. 

22. Смесените многофункционални територии се застрояват със складови сгради, 

здравни пунктове, магазини и заведения за обществено хранене , административни сгради 

и научно- експериментални бази, гаражи и паркинги,  жилища за охраната, хотели и 

заведения за хранене и развлечения,  бензиностанции, газостанции и надземни и подземни 

гаражи и паркинги за леки автомобили ; Коефициента на интензивност при застрояването 

е Кинт.  до 1,5. 

5. Устройствени режими 

23. Устройствените режими в урбанизираната територия се определят от 

устройствени зони за група имоти или конкретен режим за единични имоти. 

24. Устройствените показатели се определят от таблицата за идентифициране на 

територии и устройствени зони към тези правила. 

25. Устройствен режим – земеделски и горски територии с възможност за промяна 

на предназначението.  

Тези територии се застрояват със следните обекти: 

1. селскостопански обекти; 
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2. горскостопански обекти; 

3. промишлени и складови обекти; 

4. транспортни обекти и съоръжения; 

5. обекти и съоръжения на техническата инфраструктура; 

6. рекреационни и туристически обекти; 

7. спортни обекти и съоръжения; 

8. търговски и обслужващи обекти; 

9. здравни обекти; 

10. обекти със специално предназначение; 

11. историко-мемориални обекти 

26. Възможните натоварвания и устройствените показатели при промяна на 

предназначението на тези територии  се определят за всеки обект въз основа на 

класифицирането му в съответната територия в зависимост от конкретното му 

предназначение. 

27. Натоварванията и устройствените показатели се определят от главния архитект 

със Заповедта за одобряване на заданието за изработване на ПУП. 

28. Застрояването в тези територии става само с промяна на предназначението на 

земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските 

земи на основание предвиждане на подробен устройствен план. 

29. В земеделски територии, в които е забранена промяната на предназначението, 

могат да се изграждат обекти, чиито функции са съвместими с предназначението на 

земеделските имотите, съгласно изискванията на Наредба №2 от 10 април 1998 г. за 

застрояване в земеделските земи.  

30. В горски територии за изграждането на обекти по т.21 е необходима промяна на 

предназначението и изключване на земите от горския фонд съгласно Закона за горите на 

основание предвиждане на подробен устройствен план. Без промяна на предназначението 

на земи от горския фонд могат да се изграждат обекти, чиито функции са свързани с 

горскостопанската дейност. 
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31. В границите на всички защитени зони се прилагат правила за опазване, 

определени с План за управление. 

32. В защитените територии за природозащита се забранява: 

1. строителство, освен на туристически заслони и хижи, водохващания за питейни 

нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на 

парка и обслужването на посетителите, подземни комуникации, ремонт на 

съществуващите сгради и пътища, спортни и други съоръжения; 

2. производствени дейности, с изключение на поддържащи и възстановителни 

дейности в горите, земите и водните площи; 

3. извеждане на голи сечи; 

4. внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове; 

5. събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания; 

6. нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения, техните 

брегове и прилежащи територии; 

7. замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци; 

8. намеса в биологичното разнообразие; 

9. Унищожаването или увреждането по какъвто и да е начин на дървета и храсти; 

10. Движението и паркирането на пътни превозни средства извън определените и 

обозначените за тази цел пътища и паркинги по утвърден устройствен проект, освен при 

осъществяване на поддържащи и възстановителни дейности с разрешително от ДНП; 

11. Ограждане на прилежащи територии към съществуващи сгради и съоръжения, с 

изключение на пояс І от санитарно-охранителните зони към водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване; 

12. Построяването на бентове и други хидросъоръжения, които преграждат изцяло 

течащите води, без да имат изградени рибни проходи; 

13. Промяната на предназначението на туристическите хижи, заслони, почивни 

бази и кантоните за обслужване на съществуващи съоръжения, както и увеличаването на 

застроената и разгърнатата им застроена площи. 

33. В защитените територии за природозащита се въвеждат следните условия: 
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1. Проучването, проектирането, учредяването, утвърждаването и експлоатацията на 

санитарно–охранителните зони се определят съгласно НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г. за 

условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-

охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 

водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нужди /обн., ДВ, бр. 88 от 27.10.2000 г./ при спазване 

на режимите и нормите регламентирани в плана за управление; 

  2. Поддържане на съществуващи съоръжения: 

- Широчината на просеките за въздушни електропроводни линии, които 

преминават през горски насаждения, се определя от разстоянието от проводниците при 

най-голямото им отклонение до короните на дърветата, което следва да бъде най-малко: 

 1 м. – за въздушни линии до 1 к V, телефонни и телеграфни линии; 

 2 м. – за въздушни линии 20 к V; 

 3 м. – за въздушни линии 110 к V; 

- Ширината на просеките за канали се определя, както следва: 

 Канали с диаметър до 1 500 мм – до 3 м от двете страни, считано от оста на канала; 

 Канали с диаметър над 1 500 мм – по утвърден проект; 

3. Подземни далекосъобщителни линии: 

 Ширина на полосата – 1,5 м; 

 Изкоп: 

- Дълбочина – 0,8 м; 

- Ширина – 0,4 м; 

- Сервитутните ивици на линейни и други обекти се определят 

съгласно действащите нормативни актове 

34. В територии в обхвата на пътищата /от републиканската пътна мрежа и 

общинските пътища/ в съответствие със Закона за пътищата /ЗП/  се изграждат търговски 

обекти, мотели, бензиностанции и газостанции, сервизи, площадки и съоръжения за 

поддържане на пътищата и подземни проводи на техническата инфраструктура. 
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6. Допълнителни разпоредби 

35. Изработването на всички подробни устройствени планове  се разрешава след 

одобряване на задание, преценено за екологична оценка от РИОСВ Русе. 

36. Заданията за подробни устройствени планове за имоти, попадащи в границите 

на защитените зони, се одобряват с преценка за съвместимостта с целите и задачите на 

защитените зони. 

37. Тези правила се създават на основание на чл.13, ал.2 от ЗУТ и са неразделна 

част от Общия устройствен план на Община Завет 

ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО И ЗАСТРОЯВАНЕ 

Устройствена категория Устройствени параметри 

макс. 
плътност 
на застр. 

в% 

макс. 
Кинт 

мин. 
озеленена 
площ в% 

макс. 
кота 

корниз в 
м. 

Цвят Площ / 
контур 

1 2 3 4 5 6 7

ЖИЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ

ГРУПА ЖИЛИЩНИ 
УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ 

1. Жм -Жилищна 

устройствена зона с 
преобладаващо 
малкоетажно застрояване 

60 1,00 40 10 кафяво площ  

2. Жм1 - Жилищна 

устройствена зона с ниско 
застрояване 
/новопроектирана/

60 0,80 40 10 св. кафяво с 

площ със 
щрих в/у 
основния 

цвят 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕРИТОРИИ

3. Пп - Устройствена зона 

предимно за производства 70 2,00 30   тъмно лилав площ 

4. Пп1 - Устройствена зона 

за смесени производства, 
новообразувана

70 1,50 30   св.лилаво

площ със 
щрих в/у 
основния 

цвят

ГРУПА СМЕСЕНИ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ 
УСТРОИСТВЕНИ ЗОНИ 



175

5. Смф - Смесена 

многофункционална зона 60 1,50 40 10 червен площ 

ТЕРЕНИ ЗА РЕКРЕАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ

ГРУПА УСТРОИСТВЕНИ ЗОНИ И ТЕРЕНИ ЗА РЕКРЕАЦИЯ СПОРТ И
АТРАКЦИИ 

6. Од - Рекреационно 
устройствена зона за 
спорт и туризъм

20 1,0 60 7
зелено със 

верт.червено 
райе 

площ 

7. Са - Терени с конкретно 

предназначение за спорт и 
атракции 

20 0,50 70 7,5
синьо-
зелено 

площ 

ТЕРЕНИ ЗА ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ

ГРУПА УСТРОЙСТВЕНИ 

ЗОНИ И 
САМОСТОЯТЕЛНИ 
ТЕРЕНИ НА ЗЕЛЕНАТА 
СИСТЕМА В 
УРБАНИЗИРАНИТЕ 
ТЕРИТОРИИ 

8. Зп - Терени на градски 

скверове, градини и 
озеленяване 

2 0,02

85 /вкл. 
декоративни 

водни 
площи/ 

7
светло 
зелено 

площ 

9.  Оз - Устройствена зона 

за паркове и озеленяване 
извън населените места, в 
новообразувани територии 

20 0,25 70 7
тъмно 
зелено 

площ 

10. Тзв - Самостоятелни 

терени за озеленяване на 
улици, реки, дерета, и 
други открити водни 
течения

По улиците от главната улична мрежа от І 
до ІІІ клас включително, задължително се 
предвижда крайулично озеленяване с 
дървесна растителност. 

Териториите, заети от дерета и открити 
водни течения заедно с принадлежащите 
към тях земи се устройват съгласно чл. 22 
от правилата и нормативите за прилагане 
на ОУП. 

тъмно 
зелено 

площ 

11. Тгп - Самостоятелни 

терени за гробищни 
паркове. 

тъмно 
зелено 

площ / 
червен 
контур 

ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

ГРУПА УСТРОИСТВЕНИ 

ЗОНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО-
ОБСЛУЖВАЩИ 
ДЕЙНОСТИ  

12. Оо - Устройствена зона 

за обществено-обслужващи 
дейности 

60 1,20 40 10 оранжево 
площ/ 
червен 
контур 

ТЕРЕНИ ЗА БАЗИ НА ГРАДСКОТО СТОПАНСТВО И ТЕХНИЧЕСКАТА 
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ИНФРАСТРУКТУРА

ТЕРЕНИ ЗА БАЗИ НА 
ГРАДСКОТО 
СТОПАНСТВО И 
ТЕХНИЧЕСКАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

13. Тти - Терени за 

транспортна 
инфраструктура 

30 1,00 50 тъмно сиво площ 

14. Тевк - Терени за 

площни обекти на 
техническата 
инфраструктура 

синьо-
зелено 

площ 

15. Тр - Терени за 

рекултивация 
40 1 60

сиво с бял 
щтрих 

площ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ

ГРУПА ЗЕМЕДЕЛСКИ 
УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И 
ТЕРЕНИ 

16. Ссб - Устройствена 

зона за земеделски нужди - 
не се допуска промяна на 
предназначението 

светло 
жълто 

площ 

17. Сср - Устройствена 

зона за земеделски земи, 
трайни насаждения, 
овощни градини и други, с 
възможност за промяна на 
прдназначението 

60 0,20 30 7
жълто-
кафяво 

площ/зелен 
контур 

ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ 

ГРУПА ГОРСКИ 
УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И 

САМОСТОЯТЕЛНИ 
ТЕРЕНИ 

18. Г - Устройствена зона 

за гори без възможност за 
промяна на 
предназначението 

зелено площ 

19. Гсп - Специални 

горски територии с 
рекреационно значение и 
ловно стопанство 

0,6 0,012 85 вкл. 
декор. 
водни 
площи 

Гори на територията на Лесопарк „Расова” 
с интензивно развита инфраструктура на 
отдиха, туризма и атракциите с профил и 
тематично предназначение. Разработват 
се въз основа на специализиран подробен 
устройствен план по чл. 111 ЗУТ за цялата 
територия на съответните устройствени 
зони, с който се определят 
местоположението на имотите за 

застрояване и функциите съвместими с 
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отдиха, туризма и атракциите, обектите по 
чл.153, ал.1 от ЗГ и горските алеи/пътища. 
Разработват се въз основа на ПУП при 
условията на чл. 24 и чл. 25 от правилата 
и нормативите за прилагане на 
плана.Смяна на предназначението на 
земята се извършва само на терените 
предназначени за застрояване или 
специализирано ползване.  

Обектите за застрояване или 
специализирано ползване - атракционни и 
спортни съоръжения, дворове за екзотични 
животни, павилиони и сгради за животни и 
обектите за обслужване на отдиха, 
туризма и атракциите  не могат да заемат 
повече от 0,6% от брутната територия на 
съответната устройствена зона. 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ  

Обхваща територии и/или части от тях, за 
които се въвежда основен или 
допълнителен режим, със специфични 
изискания и ограничения, налагащи се по 
силата на разпоредбите на други закони. 

ТЕРИТОРИИ ЗА ЗАЩИТА 
НА ПРИРОДНИ ОБЕКТИ 

Устройството на тези територии се 
осъществява съгласно Закона за 
защитените територии и въз основа на 
планове за управление и други 
устройствени планове. Строителство се 

допуска, ако е предвидено по тези планове 
и при влязъл в сила ПУП. 

ГРУПА ТЕРИТОРИИ ЗА ЗАЩИТА НА КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО 
НАСЛЕДСТВО 

Допълнителен режим, с който се изисква изпълнението на разпоредбите 
на Закона за недвижимите културни ценности  
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VIX. ПРИЛОЖЕНИЕ №1. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ. АИС-АКБ, НАИМ-БАН 
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