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ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
 

НА АХТЕР ВЕЛИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ  
 

„Мандат 2011 – 2015 година” 
 
 
 

Програмата за управление на община Завет е дългосрочен стратегически 
документ за основните цели на общинската администрация, приоритетите, 
дейностите и мерките, които ще бъдат реализирани от кмета и ръководената от 
него общинска администрация за постигането на целите. 

 
Визията на мандатната програма е към 2015 година Община Завет да се 

превърне в привлекателно място, осигуряващо условия за трудова и социална 
реализация, и просперитет на своите жители при комплексно и балансирано 
развитие на общината. 

 
Тази визия определя и основните ни цели: 
 

■ Устойчиво икономическо развитие 
 
■ Образованието достъпно и с високо качество, съхранение на културните 
традиции  
 
■ Благоустрояване на населените места на общината 
 
■ Опазване на околната среда 
 
■ Развитие на системата за социални дейности 
  
■ Подпомагане развитието на спорта 
 
■ Подобряване и усъвършенстване на системата за услуги на гражданите 
и бизнеса  
 

При съблюдаване на следните принципи: 
 

□ Активно използване на европейските фондове 
 
□ Прозрачност при разходването на бюджетни средства и разпореждането с 
общински активи  
 
□ Отговорно отношение към проблемите на хората в общината 
 
□ Диалогичност 
 
□ Открито управление 
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Поставените цели са постижими чрез: 
 

► Разумно планиране на разходите по приоритети  
 
► Успешно усвояване на средствата от Европейските фондове чрез разработване 
и реализация на проекти 
 
► Реализация на успешни и прозрачни форми на публично-частно партньорство 
  
► Използване на възможностите за кредитиране 
 
► Партньорство с държавната власт за взаимни ползи 
 
► Актуализация на Общинския план за развитие 2007-2013 г. на Община Завет 
 
 

Устойчиво икономическо развитие – как да го постигнем? 
 
1. Като привлечем нови инвеститори. 
 
2. Обмисляне на идеята за създаване на свободна икономическа зона с цел 
стимулиране на развитието на региона и общината. 
 
3. Предоставяне на общински земи и терени за развитие на бизнеса. 
 
4. Активно участие в разработване на проекти за квалификация, преквалификация 
и заетост на безработни лица и на хора в неравностойно положение. 
 
 
Образованието достъпно и с високо качество, съхранение на културните 
традиции, чрез: 
1. Оптимизиране на училищната мрежа и детските градини. 
 
2. Саниране на училищата и детските градини, които не съответстват на 

изискванията за енергийна ефективност. 
 

3. Достъп до нови технологии по съвременни европейски стандарти. 
 

4. Достъп до разнообразни извънкласни дейности. 
 

5. Обновяване на материалната база на детските градини. 
 

6. Партньорски отношения с читалищата на територията на общината при 
кандидатстване и реализация на проекти. 
 

7. Подпомагане дейността на читалищата на територията на общината, както и 
подкрепа на новите им дейности като информационен посредник на услуги, др. 
 

8. Ежегодно организиране на мероприятия по посрещане на културните и 
религиозни празници на територията на общината. 
 
 
Благоустрояване на населените места на общината: 
 

1. Изграждане на водопровод, канализация и ПСОВ в гр. Завет и с. Брестовене. 
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2. Реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа в с. Веселец, с. Прелез и с. 
Сушево. 
 

3. Създаване на цифрови модели на кадастрални карти на населените места в 
общината. 
 

4. Рехабилитация  и реконструкция на вътрешни улици в населените места на 
общината. 
 

5. Рехабилитация на общинската пътна мрежа. 
 
6. Благоустроянане на центрана градска част гр. Завет – ІІ етап. 

 
7. Рехабилитация на зелени площи в околоблоково пространство с изграждане на 

площадки за детски игри и спорт и отводнителна дренажна система – гр. Завет. 
 

8. Рехабилитация на зелени площи с изграждане на площадки за детски игри и 
кътове за отдих  - с. Веселец, с. Прелез, с. Сушево и с. Иван Шишманово. 
 

9. Проектиране и изграждане на закрит пазар – гр. Завет. 
 

10. Ремонт на сватбена зала с. Брестовене. 
 

11. Изграждане на видеонаблюдение в гр. Завет, с. Брестовене и с. Острово. 
 
 
Опазване на околната среда 
 

1. Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци гр. Завет. 
 
2. Закриване на всички нерегламентирани сметища. 

 
3. Изграждане на претоварна станция за ТБО, съвместно с община Кубрат. 

 
4. Въвеждане на разделно сметосъбиране. 

 
5. Опазване и разширяване на зелената система в община Завет. 

 
6. Залесяване на градския парк в гр. Завет и ерозирали терени на територията на 

община Завет. 
 

  
Развитие на системата за социални дейности: 
  

1. Създаване на условия съгласно Европейските стандарти за работа на Домашен 
социален патронаж. 

 
2. Подготовка на проекти по програма „Защитено жилище” и по други програми на 

МТСП, както и използване възможностите на оперативните програми. 
 
3. Изграждане на дневен център за възрастни. 
 
4. Изграждане на център за обществена подкрепа. 
 
5. Подпомагане дейността на клуба на пенсионера и клуба на инвалида. 
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6. Изграждане на техническа инфраструктура за осигуряване на достъпна среда 
на хора с увреждания. 

 
7. Обмисляне на идеята за създаване на спешен център в гр. Завет. 

 
 
Подпомагане развитието на спорта: 
 

1. Реконструкция (рехабилитация) на градския стадион в гр. Завет. 
 
2. Изграждане на спортна зала в гр. Завет и оборудване на съществуващи. 

 
3. Изграждане на комбинирани спортни площадки - гр. Завет, с. Брестовене, с. 

Острово. 
 

4. Подпомагане дейността на спортните клубове на територията на общината. 
 
5. Развитие на училищния спорт, чрез организиране на общински спортни 

мероприятия.  
 
 
Подобряване и усъвършенстване на системата за услуги на гражданите и 

бизнеса: 
 

1. Изграждане на електронна община и включване в електронна област. 
 
2. Поддържане на информационен сайт на Община Завет. 

 
3. Участие на общината като водеща организация или в качеството си на 

партньор при подготовка и реализиране на проекти за предоставяне на 
информационни услуги в достъпна за хората среда. 
 

4. Изграждане и укрепване на административния капацитет на общинската 
администрация и оптимизиране на структурата й. 

 
5. Саниране на сградата на Общинска администрация гр. Завет. 

 
6.  Закупуване на компютърни системи и програмни продукти. 

 
7. Изграждане на консултативни съвети към Кмета – по образование, спорт, 

етнически и демографски въпроси и др. 
 

8. Изграждане на ефективни партньорства с НПО, спортни клубове и др. 
 

9. Обществени обсъждания на важни проблеми. 
 

10. Поддържане и задълбочаване на сътрудничеството с побратимените общини – 
община Карамюрсел от Р Турция и община  Търгу Карбунещи от  Румъния; 
Побратимяване с общини от страни на ЕС. 

 
Срок на действие 
 
Перманентен за периода на действие на управленската програма. 

АВ/2012 


