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ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
 

НА АХТЕР ВЕЛИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ  
 

„Мандат 2015 – 2019 година” 
 
 

Приоритетите ми за управление са: "икономика", "за моите 

съграждани" и "инфраструктура и благоустрояване". Те ще бъдат изпълнени 

съобразно икономическото развитие на страната ни и общината ни, 

съобразно собствените ни финансови ресурси и усвояването на средства от 

оперативните програми, за които кандидатстваме. Най-важното за мен е 

програмата да е ефективна, а не привидна. Чрез нея ние ще бъдем стопанин 

на общината. За това поемам ясни ангажименти и заявявам, че те ще бъдат 

изпълнени в интерес на хората. 

 

ПРИОРИТЕТ ПЪРВИ "ИКОНОМИКА" 

Наш приоритет през следващите 4 години ще бъде привличането на 
стратегически инвестиции от страната и чужбина, които ще допринесат за 
разкриването на нови работни места. 

Има само един начин, по който Общината може да съдейства на 
бизнеса - добро административно обслужване, което включва регулиране на 
стопанската дейност, електронно управление и бързи административни 
услуги. 

1. Технологичното подобрение на функционалността, дизайна и 
администрирането на интернет страницата на община Завет; 

2. Увеличаване на броя на предлаганите електронни услуги през сайта на 
Общината; 

3. Анализ на административните услуги и намаляване на изискуемите 
документи и срокове - там където е възможно; 

4. Предоставяне на комплексни административни услуги; 

5. Насърчаване на стопанската инициатива чрез непрекъснато подобряване от 
страна на Общината на свободен информационен достъп и бързо 
административно обслужване; 

6. Участие на служителите от Общинска администрация в програми за 
обучение и семинари. 
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ПРИОРИТЕТ ВТОРИ   "ЗА МОИТЕ СЪГРАЖДАНИ" 

2. Образованието – основен приоритет на местната власт: 

2.1. Финансиране на образованието за нормалното функциониране на 
учебния процес, прилагайки системата за делегираните бюджети;  

2.2. Продължаваме политиката за подобряване на материалната база и обновяване 
на сградния фонд в училищата и детските градини; 

2.3. Ще работим в посока на сградите на детски заведения и училища да станат 
по-достъпни за лицата с увреждания; 

2.4. Продължаваме политиката всички действащи учебни заведения в населените 
места на община Завет да останат такива и да се подобряват условията за 
обучение в тях; 

2.5. Изграждане на нова улична маркировка в районите на учебните и детски 
заведения; 

2.6. Ще положим максимални усилия да предотвратим преждевременното 
напускане на училище и ще насърчаваме родителите да участват активно в 
учебния процес, чрез изпълнение на проекти с външно финансиране; 

2.7. Насърчаване на езиковото обучение в училищата и детските градини. 

2.8. Даровити деца от общината ще получат пълната ни подкрепа, за да могат да 
развиват уменията си; 

2.9. Подобряване на сигурността на всички учебни и детски заведения чрез 
изграждане на видеонаблюдение; 

2.10. Осигуряване на безплатен транспорт за всички ученици до 16-годишна 
възраст; 

2.11. Ще проявим още по-голяма активност по отношение развитието на 
образователния процес за деца със специални образователни потребности и 
създаването на условия за приспособяване на средата в училищата и детските 
градини към потребностите на децата; 

2.12. В дейностите си ще заложим и разработването на проекти за образователна 
интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. 

3. Култура 

3.1. Ще работим по внедряването на енергоспестяващи мерки в читалищата 

на територията на общината; 
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3.2. Ще работим за модернезирането на цялата читалищна мрежа и за 

развитието на читалищата като съвременни културни, информационни и 

социални центрове; 

3.3. Продължаваме политиката за подпомагане дейността на читалищата на 

територията на общината.  

3.4. Ще продължим да развиваме утвърдени културни формати като 

Международния фестивал в гр. Завет. Провеждане на традиционни и нови 

културни прояви: ежегодните селищни празници и др. 

4. За социално слабите и хората в неравностойно положение 

Продължаване реализацията на "Общинска стратегия за развитие на 

социалните услуги в Община Завет" чрез привличане на средства по 

оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"; 

4.1. Ще се фокусираме и върху изпълнението на проекта „Дневен център в гр. 
Завет за предоставяне на почасови услуги" финансиран по оперативна 
програма "Развитие на човешките ресурси"; 

4.2. Ще работим усилено за изграждането на Център за временно настаняване 
на бездомни хора; 

4.3. Продължаваме предоставянето на социалната услуга „Личен асистент" и 
„Домашен помощник“  с още по-голям капацитет; 

4.4. Ще подобрим ефективността на  Домашен социален патронаж; 

4.5. Ще продължим предоставянето на топъл обяд на социално слаби 
граждани  в Обществената трапезария;  

4.6. Продължаваме политиката за подобряване на материално-техническата база 
на Домашен социален патронаж и клубовете на пенсионера в община Завет; 

4.7. Ще създадем общинско социално предприятие за осигуряване на трудова 
заетост на хората с увреждания; 

4.8. Ще разработим проекти за европейско и национално финансиране за 
трудова заетост на хора с ниски доходи, безработни лица, младежи до 29 г. и 
хора над 50-годишна възраст; 
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4.9. Ще продължим да подпомагаме социално слаби граждани с еднократни 
финансови помощи, като се стремим да окажем подкрепа на възможно най-
много домакинства в община Завет. 

5. Спорт 

5.1. Разполагаме с готов проект за Реконструкция на градския стадион в гр. 
Завет на стойност близо 1 000 000,00 лв.; 

5.2. Ще продължим да работим за поддържане на изградените спортни игрища и 
площадки за фитнес на открито; 

5.3. Ще разработим проект за възстановяване на градския басейн в гр. Завет; 

5.4. Ще продължим да инвестираме в подобряване състоянието на спортните 
зали и игрищата в дворовете на общинските училища и детски градини;  

5.5. Ще продължим да насърчаваме ученическия и масов спорт чрез 
организиране на селищни и общински спортни прояви; 

5.6. Спортните клубове в общината ще получат отново подкрепата ни, чрез 
усъвършенстване на вече въведения механизъм за финансово подпомагане 
дейността на клубовете и подпомагане при реализацията на спортни прояви и 
състезания; 

5.7. Ще съдействаме на спортните клубове за разработване и изпълнение на 
проекти за обогатяване на дейността им и подпомагане на работата с деца. 

6. Здравеопазване 

6.1. Основен ангажимент ще ни бъде да се разкрие Спешен център в гр. Завет 
по  проект на МЗ; 

6.2. Работим за осигуряване на медицински специалисти за всеки здравен 
кабинет в детските градини и училищата на община Завет. Ще инвестираме в 
повишаване на професионалната квалификация на работещите медицински 
специалисти в общинското здравеопазване – детска ясла и здравни кабинети. 

6.3. Ще работим за разкриване на Детска млечна кухня в гр. Завет; 

6.4. Ще работим в посока да обновим и модернизираме здравните кабинети в 
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детските градини и училищата; 

6.5. Ще разширим дейността на здравните медиатори, които ще работят в 
ромските квартали в града и населените места. 

 
7. Обществен ред и сигурност на гражданите  

Основната ни цел е превръщане на община Завет в сигурно място за 
живот и строго спазване на правилата за движение, опазване на обществения 
ред и строги правила за опазване и защита на личното и обществено 
имущество. 

3а по-голяма сигурност в общината, заедно с Участък на МВР гр. Завет, 
продължаваме да инсталираме интернет камери /ІР камери/ за наблюдение на 
възлови места в общината. 

8. Младите хора – най-голямото богатство на общината 

8.1. Ще създадем необходимите условия за спорт и младежка активност във всяко 
населено място на община Завет; 

8.2. Специална подкрепа ще окажем на младите хора, които искат да организират 
сами или да участват в различни младежки и доброволчески кампании за 
толерантност, против насилието, антидискриминационна политика, борба със 
зависимостите и др.; 

8.3. Ще разработим дългосрочна общинска стратегия за развитие на младежките 
дейности; 

8.4. Ще работим още по-усилено да увеличим възможностите за трудова заетост 
на младите хора и задържането на техния потенциал в община Завет; 

8.5. Ще работим за разработка, защита и реализация на проекти за младежки 
дейности, реализирани от Европейските фондове, чуждестранни и 
национални  донори; 

8.6. Ще създадем необходимите условия за привличане на млади хора за 
стажуване в администрацията; 

8.7. Ще продължим общинската програма за лятна студентска бригада в 
община Завет. 
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ПРИОРИТЕТ ТРЕТИ  "ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ" 

1.И през следващите 4 години поддържането на чистотата и зелените площи 

в община Завет ще бъдат наш приоритет. 

2. Ще продължат усилията ни за трайно решаване на проблема с овладяване 

популацията на бездомните кучета в града и селата. 

3. Самостоятелно или в парньорство с община Исперих ще кандидатстваме за 

европейско финансиране за да изградим инсталация за компостиране на 

разделно събирани биоразградими битови отпадъци. 

4. Поддържане на рекултивираното сметище в гр. Завет. 

5. Поддържане на система за разделно събиране на отпадъците в населените 

места на общината, в които е въведено;  

6. Почистване и поддръжка на гробищните паркове в общината. 

7. Ще продължим участието си в Националната програма за енергийна 

ефективност на жилищните сгради. Имаме готовност да подготвим всички 

многофамилни жилищни сгради за участие в Програмата. 

8. Ще продължим с реконструиране и обновяване на уличното осветление, чрез 

въвеждане на енергоспестяващи осветителни тела. Ще изградим и система за 

автоматично управление на мрежата. 

9. Разполагаме с готов проект за рехабилитация на зелени площи в 

околоблоковото простронство в гр. Завет с изграждане на детски площадки 

за игри и спорт, и отводнителна дренажна система, на стойност над 

1 600 000,00 лв.  

10. Изготвяне на проект и изграждане на Градски пазар в центъра на гр. 

Завет. 

11. Ще се стремим към поетапно и трайно решение на проблема с временните 

гаражни клетки, чрез два подхода: 

11.1. Общината ще предложи на гражданите да закупят отстъпено право на 
строеж за изграждане на гаражи по общ архитектурен проект; 
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11.2. Общината със собствени средства ще изгради гаражни клетки по 
предварително изготвен проект, които могат да се ползват под наем. 

12. Оказване на съдействие на местни поделения на вероизповеданията при 
изготвяне на проекти за финансиране на сгради на храмове и молитвени 
домове. 

13. Ще продължим с изготвянето на инвестиционни проекти за 
рехабилитация на уличната и пътна мрежа в населените места на община 
Завет; 

14. Рехабилитация на уличната и пътна мрежа в населените места на община 
Завет; 

15. Изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и подмяна на част 
от вътрешната водопроводна мрежа в населените места на община Завет; 

16. Реконструкция и подмяна на част от вътрешната водопроводна мрежа в 
населените места на община Завет. 

 

АХТЕР ВЕЛИЕВ 
Кмет на община Завет 
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