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Отчет на Програмата за управление  

на Ахтер Велиев като кмет на община Завет 
мандат 2011 – 2015 г. 

 

Преди четири години след даденото ми доверие за втори път поех 
задачата да съм кмет на Завет. За мен това беше и ангажимент да продължа 
започнатото, заедно и с помощта на общинските съветници в Общинския съвет 
гр. Завет. В работата си заложих на няколко основни принципа: прозрачност 
при разходването на бюджетни средства и разпореждането с общински активи, 
отговорно отношение към проблемите на хората в общината, диалог с 
гражданите, активно използване на европейските фондове и програми, открито 
управление. 

Основните цели в моята управленска програма бяха насочени към 
реализацията на основните принципи и насоки, залегнали в Общинския план за 
развитие за периода 2007-2013г. и продължаване на политиката за устойчиво 
развитие на община Завет. 

През тези четири години, благодарение на усилията на всички 
направления в Община Завет работихме в приоритетните области, с които 
имам желанието да променим облика на града и съставните села. Важното за 
мен и екипа ми е, че инвестициите, които се направиха са не само с общински 
средства, не само с пари от републиканския бюджет, а и с европейски средства, 
тъй като това е доказателство, че Община Завет има административния 
капацитет да печели тези пари и да ги усвоява. 

Работата ни не спира за мандата – продължаваме да разработваме 
проекти по всеки един от приоритетите ни, за да може да усвояваме европейски 
средства и ги използваме за реализирането на проектите от инвестиционната 
ни програма. В момента община Завет изпълнява, един от най-мащабните 
проекти до сега, финансиран по европейска програма – Изграждане на 
комбинирани спортни площадки в с.Брестовене, с.Острово и гр.Завет, и на Зала 
за спорт в гр.Завет на стойност 4 195 742,00 лв. 

През 2014 година планирахме развитието на общината през новия 
програмен период 2014-2020 г. и подготвихме ключовите документи и 
инструменти за обезпечаването му със средства. Това е годината на най-
мащабната инвестиционна програма, изпълнявана някога от общината, от 
началото на демокрацията. 

През този мандат, в условията на рискова икономическа среда, общината 
запази бюджетна устойчивост и финансова стабилност, в резултат на 
последователни и ефективни действия по управление на общинския бюджет и 
нарастване на местните приходи. 

Благодарение на гарантираната финансова стабилност и максималното 
използване на финансовите възможности на външното финансиране, не на 
последно място - осигуреното съфинансиране на инвестиционните проекти, 
макар и труден,  може да се отчете като силен мандат: мандат, в който община 
Завет работи интензивно по поетите ангажименти за реализацията на 
инвестиции, свързани с базисната инфраструктура; качеството и естетиката на 
градската среда; образователните и социални потребности. 
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Успяхме да приключим  2012 г., 2013 г. и 2014 г. с малък размер 
неразплатени разходи и с преходни остатъци както в общинските, така и в 
държавните дейности. 

Независимо от всички трудности, почти всички ангажименти, залегнали в 
мандатната  програма, бяха изпълнени. Целта беше - създаване на добри 
условия за живот и за бизнес в общината. Резултатите са налице. 

За тези четири години Община Завет  разработи, защити и изпълни 
проекти на стойност над 15,5 млн. лв. по национални и европейски програми. 

 
Изпълненото за мандата по приоритети представям в отчета си: 

 

 
Устойчиво икономическо развитие  

 
Одобрени са 89 Инвестиционни проекта и са издадени 89 броя 

разрешения за строеж. 

Въведени са в експлоатация 51 обекта, сред които: 

1. Автосервиз в гр. Завет – 2 броя; 
2. Снек бар в гр. Завет; 
3. Магазин за промишлени стоки; – 2 броя - завет 
4. Кафетерия и магазини в жилищен блок в гр. Завет; 
5. Разширение и реконструкция на краварник - гр. Завет 
6. Жилищни сгради в населените места на общината; 
7. Контролно-диагностичен пункт за периодични технически прегледи; 

завет 
8. Заведение за бързо хранене – 2 броя в гр. Завет; 
9. Бистро в с. Острово; 
10. Селскостопанска аптека, магазин за промишлени стоки и склад в гр. 

Завет; 
11. Магазин за промишлени стоки и сервиз за смяна и баланс на гуми в 

гр. Завет; 
12. Смесен магазин и кафетерия в гр. Завет; 
13. Изграждане на кула и технически съоражения за детекция и 

превенция на горски пожари с. Прелез; 
14. Изграждане на хале за отглеждане на пилета „Бройлери”  в гр. Завет; 
15. Казан за изваряване на ракия – 4 бр.(гр. Завет – 2бр., с. Острово и с. 

Брестовене) 
16. Пречиствателна станция за отпадни води към мандра в с. Брестовене; 
17. Кафе аперитив и игрална зала с. Острово; 

 

Новооткритите работни места са около 38 бр.   

 

Има и обекти, които все още не са влезли в експлоатация, но имат 
издадени разрешения за строеж, сред които: 

1. Халета за отглеждане на пилета „бройлери” с. Сушево 
2. Кафетерия, смесен магазин и жилище 
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В момента тече процедура по изготвяне на техническа документация за 
изграждане на предприятие за механична преработка на излезли от употреба 
автомобилни гуми в с. Иван Шишманово. 

Сериозни инвестиции в модернизация на производството са реализирани от 
„Раломекс“ АД.  

В общината ни влезе „Пилко“ ЕООД реализирайки производствена дейност 
в халетата за отглеждане на пилета, находящи се в с. Сушево и с. Брестовене. 

Развива и разширява дейността си „Завет“ АД в областта на производството 
на готови лекарствени форми за ветеринарната медицина. Разкрити са 23 
работни места. 

През м. Септември 2012 г., предоставени са под аренда близо 400 дка от 
ОПФ в землище с. Сушево на фирма „Лигнум Холдинг“ АД за отглеждане на 
дълготрайни насаждения от ценни дървесни видове. Разкрити са 4 работни 
места.  

Разшири се обемът на отдаваните имоти, земеделски земи, мери и пасища 
общинска собственост в подкрепа на земеделието, животновъдството и 
пчеларството. 

Общо през периода от 2011 до м. 07.2015 год. са реализирани 27 Договора 
по 10 различни програми и мерки, в същия период са наети на работа общо 583 
безработни лица, в т. число придобили квалификация са 204 лица. 

 
Образованието достъпно и с високо качество, съхранение на културните 
традиции: 

 
1. Осигуряваме успешното функциониране чрез делегирани бюджети и 

грижа за материално-техническата база  във всички основни и средни 
общински  училища, както и детски градини. Функционират 4 основни 
училища - в селата Брестовене, Острово, Веселец и Сушево, и 2 
средни в град Завет. В населените места без с. Иван Шишманово 
съществуват детски градини. 

2. В основните училища на общината бяха извършени ремонтни 
дейности и е закупено училищно оборудване на стойност 108 991 лв. с 
бюджетни средства. 

3. Извършени ремонтни дейности и енергийно обследване в детски 
градини на стойност 75 004 лв., и закупено оборудване на стойност 
28 306 лв. 

4. За превенция на противообществените прояви, местната комисия за 
борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни  организира ежегодни кампании за превенция на 
агресията и утвърждаване на толерантност в общуването. 

5. С Решение № 326 по Протокол № 46 от 05.06.2015 г. на Общинския 
съвет гр. Завет беше одобрена Програма за лятна студентска бригада 
в община Завет за 2015 г., по която за 2 месеца са назначени 10 
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студента от общината, редовна форма на обучение, на 360 лв. 
месечно възнаграждение. 

6. На територията на Община Завет функционират 7 читалища, 
едно във всяко населено място. Успешно се реализират 
програмите за развитие на читалищната дейност. През изтеклия 
период са реализирани всички заложени дейности в обогатения и 
разнообразен културен календар. През 2013 г. и 2015 г. се проведе 
съответно девето и десето издание на Международния фолклорен 
фестивал с участието на представители на Аржентина, Мексико, 
Румъния, Босна, Италия и Словакия. 

7. Подпомагаме общинските читалища в разработването на проекти към 
различни организации, с което се обогатява и подобрява дейността и 
така се повишава ролята им на културни и духовни центрове.  

8. Обогатяваме съдържанието на „Културния календар” с нови форми с 
акцент върху извеждането на програми на открито - в паркове и 
площади, създаване на нов тип културни продукти, отразяващи новите 
тенденции в съвременните културни практики. 

9. През 2014 г. се реализираха редица мероприятия и културни 
инициативи по повод 40 годишнината от обявяването на Завет за 
град. 

10. Актуализираме списъците на всички военните паметници и паметници 
на културата на територията на Община Завет с цел създаване на 
регистри. 

 

 
Благоустрояване на населените места на общината: 
 

Реализирани проекти: 

1. Благоустрояване на централна градска част, гр. Завет, финансиран по 
ПРСР, мярка 322, на стойност 938 294.00 лв.   
 

2. Благоустрояване на централна част – кв. 20 и част от кв. 13 по плана на 
с. Брестовене, и благоустрояване на част от кв. 39 по плана на с. 
Острово, финансиран по ПРСР, мярка 322, на стойност – 1 493 640.00 лв. 
 

3. Повишаване привлекателността на жизнената среда в населени места от 
Община Завет чрез реконструкция на улици включващ: Реконструкция на 
ул. "Бузлуджа" и ул. "Христо Ботев" с. Иван Шишманово; ул. "Чавдар" и 
ул. "Дунав" с. Прелез; ул. "Родопи" и ул. "Еделвайс" с. Сушево, 
финансиран по ПРСР, мярка 322, на стойност – 1 431 456,00 лв. 
 

4. Рехабилитация на общински пътища за достъп до основни услуги за 
населението и икономиката в подкрепа на устойчивото  развитие на 
Община Завет”, на стойност 2 876 150,00 лв., финансиран по 
ПРСР,мярка 321, включващ:  
- Рехабилитация на път RAZ3003 /II-23, Кубрат  - Завет/ Брестовене - / 

ІІІ-4902 /  от км 1+070  до км 6+902 ;    
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- Рехабилитация на път  RAZ 2002 /IІI-4902, Побит камък  - Завет/ - 
Острово/ ІІІ-2304 / от км 0+000  до км 0+698; 
 

- Рехабилитация на път  RAZ 3014 /IІI-4902, Побит камък  - Острово/ п.к  
км. 8+550 - селскостопанско  летище  от км 0+000  до км 0+351; 

 

- Рехабилитация на път  RAZ 3013 /IІI-4902, Побит камък  - Острово/ п.к  
км. 9+600  - селскостопанско  летище   от км 0+000  до км 0+281. 

 

5. Рехабилитация на зелени площи с изграждане на площадки за детски 
игри и кътове за отдих в населените места в Община Завет, включващ: 
- Благоустрояване на централна градска част – ІІ етап, находящ се 

между кв. 93, 44, 84, 82, 48, 99, 78 и 76 по ПУП на гр. Завет;  
 

- Рехабилитация на обществена зелена площ и изграждане на 
площадка за детски игри и кът за отдих, находящ се в парцел – І, кв. 
41 по ПУП на с. Веселец; 

 

-  Рехабилитация на обществена зелена площ и изграждане на 
площадка за детски игри и кът за отдих”, находящ се в кв. 37 по ПУП 
на с. Прелез; 

 

- Рехабилитация на обществена зелена площ и изграждане на 
площадка за детски игри и кът за отдих”, находящ се между кв. 1, 5, 6, 
13, 16 и 17 по ПУП на с. Сушево. 

Проекта е на стойност 1 689 426,00 лв., финансиран по Публична 
инвестиционна програма “Растеж и устойчиво развитие на  регионите“. 

6. Реконструкция и подмяна на част от  вътрешна водопроводна мрежа с. 
Прелез, финансиран по Програма за решаване на проблема „Сезонен и 
целогодишен воден режим в някои населени места, стойноста на проекта 
е  690 400,00 лв. 
 

7. Строително-монтажни работи за улици и пътища в с. Брестовене, 
одобрени за финансиране и финансирани съгласно Постановление на 
Министерски съвет № 180 от 03.07.2014 г. за одобряване на 
допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 
4.1.1. от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 
год. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от 
бедствия: 
- Авариен ремонт на ул. "Бенковски" от ОК 66 до ОК 96 – 68 862,70 лв.; 

 
- Авариен ремонт на полски път, имот № 000142 – 90 923,40 лв.; 
 

- Авариен ремонт на ул. "Мусала" от ОК 208 до ОК 206 – 18 507,80 лв.; 
 

- Авариен ремонт на ул. "Бистрица" от ОК 227 до ОК 200 –42 664,05 лв.; 
 

- Авариен ремонт на полски път, имот №000171 – 84 138,72 лв.;  
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- Одобрен Авариен ремонт на микроязовир № 000293, почистване на 
дъното, възстановяване и надзиждане на стената на стойност 
108 865,00 лв., същият предстои да  бъде изпълнен. 

на обща стойност 413 961,67 лева. 

8. Реконструкция и подмяна на част от вътрешната водопроводна мрежа на 
с.Веселец, община Завет, първоначално одобрен за финансиране от 
ПУДООС, в последствие отменено е решението и изпълнението е 
финансирано от бюджета на Община Завет на стойност 361 941,48 лв. 
 

9. Разрешен е водния проблем (недостатъчно водозахранване)   на 
живеещите в квартали 1 – 20 в гр. Завет. 
 

10. Изградена система за видеонаблюдение в гр. Завет, с. Брестовене и с. 
Острово, която обхваща централната част и новоизградените обекти и 
съоръжения, на стойност 12 443,00 лв., която се предвижда да се 
разширява като покритие. 
 

11. Рехабилитация  и реконструкция на вътрешни улици в населените места 
на общината, на стойност 334 244,00 лв. 
 

12. Рехабилитация на общинската пътна мрежа за 442 526,00 лв. 
 

13. Ремонт на сватбена зала с. Брестовене - 21 015,00 лв. 
 

14. За уличното осветление е извършено частично окабеляване, закупени и 
монтирани са приблизително 500 бр. енергоефективни тела, на стойност 
33 282,00 лв. 
 

15. Частично е възстановен пресъхнал водоем с. Брестовене, първоначално 
одобрен за финансиране от ПУДООС, в последствие отменено е 
решението и изпълнението е финансирано от бюджета на Община Завет 
на стойност – 111 577,00 лв. 
 

16. Сключен е договор за целево финансиране по Националната програма 
за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, на 
условията за участие в програмата към момента отговаря само един блок 
в гр. Завет, на ул. Освобождение № 52. Има избран изпълнител за 
техническо обследване, предстои избор на изпълнител за енергийно 
обследване и СМР.  

Разполагаме с готови проекти за: 

1. Реконструкция и подмяна на част от  вътрешната водопроводна 
мрежа с.Сушево“ за 643 142,54 лв. 

2. Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, 
канализационна мрежа и реконструкция на част от 
водоснабдителната мрежа на град Завет за 41 192 764,67 лв. 
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3. Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на 
водопроводна мрежа на с. Брестовене на стойност 50 453 799,68 лв. 

4. Рехабилитация на зелени площо 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. 

 

 
Опазване на околната среда 
 

1. През 2012 г. бе реализиран проект  „Закриване и рекултивация на 
общинско  депо за неопасни отпадъци - община Завет”, находящо се в гр. 
Завет, на стойност 382 601,23 лв., финансиран по реда на ПМС № 209 от 
20 август 2009 г. за осигуряване на финансиране за изграждане на 
регионални системи за управление на битови отпадъци, на регионални 
съоръжения за третиране на битови отпадъци и за закриване на 
общински депа за битови отпадъци. 
 

2. Всички нерегламентирани сметища на територията на община Завет са 
закрити. Отредени са торища - терени за изхвърляне на торови маси и 
зелени отпадъци в населените места от общината. 
 

3. Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и 
подзаконовите нормативни актове по прилагането му на 20 юни 2014 г. 
подписахме Договор за сътрудничество в областта на разделното 
събиране на отпадъци от опаковки с „БУЛЕКОПАК” АД, която е 
организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки по смисъла на 
§ 1, т. 16 от ЗУО, притежаваща разрешение за дейност, съгласно 
Решение на Министъра на околната среда и водите. 

На територията на община Завет са разположени 60 броя зелени и 60 
броя жълти контейнери тип „Бобър“ с обем 1100 литра. Жълтите контейнери са 
предназначени за отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки, а 
зелените – за отпадъци от стъклени опаковки. Броя на разположените 
контейнери по населени места е както следва:  

- гр. Завет – 17 зелени и 17 жълти 
- с. Брестовене – 14 зелени и 14 жълти 
- с. Острово – 12 зелени и 12 жълти 
- с. Веселец – 6 зелени и 6 жълти 
- с. Прелез – 5 зелени и 5 жълти 
- с. Сушево – 3 зелени и 3 жълти 
- с. Иван Шишманово – 3 зелени и 3 жълти 
Честотата на извозване на отпадъците от опаковки от системата за 

разделно събиране  на територията на община Завет е два пъти месечно за 
зелените и два пъти месечно за жълтите контейнери. 

През 2013 г. е сключен договор с „БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА 
КОМПАНИЯ“ АД – организация по оползотворяване на излезли от употреба 
моторни превозни средства (ИУМПС), за организиране на дейностите по 
събиране, съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС и повторна употреба, 
рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от моторни превозни 
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средства (МПС) на територията на Община Завет. Изпълнението на договора 
ще доведе до освобождаване на заетите от ИУМПС паркоместа и решаване на 
проблема с ИУМПС, разположени на територии за широко обществено 
ползване. 

Общински съвет на гр. Завет през 2013 г. прие нова Наредба за 
управление на отпадъците на територията на община Завет, съгласно новия 
Закон за управление на отпадъците приет през месец юли 2012 г. 

4. През 2013 г. Община Завет кандидатства за отпускане на безлихвен заем 
от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 
среда (ПУДООС) за реализиране на „Проект за подобряване на 
системата за сметосъбиране и сметоизвозване  в община Завет” за 
закупуване на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и 
сметоизвозване, мини челен товарач /с базово оборудване/ за 
почистване на нерегламентирани сметища, обществени терени, 
тротоарни площи и съдове за битови отпадъци.  
На заседание проведено на 01.08.2014 г., Управителния съвет на 

ПУДООС одобри на Община Завет да бъде отпуснат безлихвен заем в размер 
до 300 000 лв. На 15.07.2015 г. подписахме договор за безлихвен заем с 
ПУДООС за реализацията на проект „Проект за подобряване на системата за 
сметосъбиране и сметоизвозване  в община Завет”. Стойността на безлихвения 
заем е в размер на 195 928,80 лв., като за доставка на нов специализиран 
автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване от избрания по реда на Закона 
за обществените поръчки изпълнител –„Булсервиз“ ООД гр. Бургас е 165 328, 
80 лв. и за доставка на 60 броя контейнери тип „Бобър“ 1.1 куб. м. от избрания 
по реда на Закона за обществените поръчки изпълнител –„РИЛА-СНЦ“ ООД гр. 
Благоевград е 30 600 лв. 

 
5. През 2014 г. кандидатствахме по Националната кампания "За чиста 

околна среда – 2014г." на тема "Обичам природата и аз участвам".  
Кампанията е организирана от Министерството  на околната среда и 
водите /МОСВ/ и Предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда /ПУДООС/. 
От общо осемте проектни предложения на община Завет  в 

Националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2014 г.“ бяха одобрени 
и в последствие изпълнени два -  „Проект за възстановяване на квартална 
градина и изграждане на зона за отдих и спорт УПИ I кв. 66 в с. Брестовене” на 
стойност 9 590,40 лв.  и проект „Моята  детска  градина - късче чиста природа“ 
на ЦДГ „Пролет“ с. Веселец за 4881,80 лв. 

 
6. Закупени са общо 48 броя (2012 г. – 20 бр., 2013 г. - 20 бр. и 2014 г. – 8 

бр.) контейнери за ТБО за нуждите на населените места,  с бюджетни 
средства на стойност 24 302,00 лв. 
 

7. През 2014 г. кандидатствахме пред Министерството на инвестиционното 
проектиране за частично финансиране за изработването на проект за 
Общ устройствен план /ОУП/. След одобрение, съгласно регламента 
подписахме Споразумение с Министерството на инвестиционното 
проектиране за частично финансово подпомагане в размер на 80% от 
стойността на сключения договор, но не повече от 121 253,00 лв., за 
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изготвяне на проект на ОУПО. Средствата в размер на 20 % - разликата  
от стойността на сключения договор, с решение на Общинския съвет гр. 
Завет са осигурени от бюджета на общината. Очаква се окончателният 
проект на Общия устройствен план на община Завет да бъде приет през 
месец ноември 2015 г. 
 

8. По проблема за Безстопанствените кучета на нашата територия, се 
наложи през 2012 г. на заседание на Общински съвет да се приеме нова 
Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 
територията на община Завет и Програма за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Завет 2013-2016 г. 
В изпълнение на Програмата през 2013 г. сключихме Договор със 
СДРУЖЕНИЕ „ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ“ – 
КЛОН РУСЕ. 
 

 
Развитие на системата за социални дейности: 
 

1. През мандата Община Завет активно работи по включване в различни 
програми и проекти за насърчаване на заетостта, като по тях бяха 
обхванати над 580 безработни и трайно безработни лица, регистрирани в 
Дирекция „Бюро по труда” по 10 различни програми и мерки.  

2. Съобразно изискванията на стандартите за качество беше подобрена 
материалната база на на Домашен социален патронаж  гр. Завет 

3. В партньорство с Агенцията за социално подпомагане се реализира 
проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ „Алтернативи” по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси. По проекта на работа са назначени 112 
сумарно лични асистенти, които предоставят социални услуги на лица в 
неравностойно положение.  

4. Ежегодно със средства от Фонд „Социално подпомагане” към МТСП 
общината реализира социалната услуга „Обществена трапезария”, която 
е  предоставяна приблизително на 450 лица. 

5. Извършени са ремонти на техническата инфраструктура за осигуряване 
на достъпна среда на хора с увреждания. 

6. Извършен е ремонт на ДСП гр. Завет (дограма, покрив, освежаване, 
мълнеоносна защита) на стойност 17 410,00 лв. 

7. За разкриване на Център за предоставяне на почасови услуги в 
обществена и домашна среда, имаме внесен проект „Нови възможности 
за независим живот на уязвими групи на територията на община Завет“ 
по ОПРЧР, с обща стойност на проекта 499 000,00 лв. По проекта се 
предвиждат и разкриване на 69 работни места. 

 
Приоритет на община Завет  в областта на здравеопазването е детското и 

училищно здравеопазване: 
1. Разкрити са здравни кабинети към всички целодневни детски градини и 

училища  на община Завет в  изпълнение на  Закона за здравето. 
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2. Подобрени са условията за отглеждане на децата в детските градини: 

- предприети мерки за енергийна ефективност; 
- извършени ремонтни дейности . 

3. Защитен е броят на  практиките на общопрактикуващите лекари и 
лекарите по дентална медицина в община Завет. 
 

4. Предоставена е общинска собственост за лекарски кабинети на 
преференциална цена. 

 

5. Ежегодно са предоставени  еднократни помощи за неотложно лечение – 
на 291 лица от 2011-2015 г. 

 

6. Ежегодно се извършва  дезакаризация на тревните площи в детските 
заведения, парковете и междублоковите пространства. 

 

7. Организирана е  крайна дезинфекция в домовете  на болните от 
туберкулоза. 

 

8. Предприети са действия за разкриване на спешен център в гр. Завет по 
проект на МЗ. 

 

9. Подпомагат се дейности на клуба на пенсионера и клуба на инвалида на 
територията на общината. 

 

 
Подпомагане развитието на спорта: 

 
1. Основен ремонт на физкултурен салон с. Острово, финансиран по 

ПРСР, Мярка 321, на стойност 333 344,00 лв.  
 

2. „Подобряване достъпа на населението на община Завет до 
спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги” 
включващ „Изграждане на комбинирани спортни площадки в с. 
Брестовене - кв. 20, в с. Острово - кв. 15 и в гр. Завет - кв. 44 и 
изграждане на зала за спорт в кв. 44 по плана на гр. Завет”, 
финансиран по ПРСР,  мярка 321, на стойност 4 195 742,00 лв. 

 

3. Реконструкция на спортен  комплекс в с. Острово“, финансиран по 
Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие 
на регионите" на стойност 130 000,00 лв. 

 

4. Реконструкция на спортен комплекс в с. Брестовене, финансиран 
по Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво 
развитие на регионите", на стойност 230 000,00 лв. 

 

5. Извършен ремонт на стадиона в с. Сушево със средства по 
бюджета на общината. 
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6. Към момента тече изпълнението на ремонт на стадиона в с. 
Брестовене, финансиран от Министерството на младежта и 
спорта. 

 

7. Осигуряват се средства за футболните отбори в селата, играещи в 
областната група и за масовите спортни прояви. Действащите 
спортни клубове са 6 на територията на общината, в т.ч. 1 по 
борба в с. Острово и 5 футболни клуба – гр. Завет, с. Брестовене, 
с. Острово, с. Сушево и с. Веселец. 
 

8. Организираме и съдействаме за провеждането на състезания от 
ученическите игри и спортни събития като традиционни общински 
турнири по време на празника на гр. Завет по футбол, волейбол и 
колоездене. 

 

9. Осъществяваме контрол и управление  на спортната база, и чрез 
кметствата. 

 
10. Разполагаме с готов проект за Реконструкция на градския стадион 

в гр. Завет на стойност близо 1 000 000,00 лв.  
 
 
Подобряване и усъвършенстване на системата за услуги на гражданите и 
бизнеса: 

 
1. Разшири и се доразви Центъра за информация и услуги на гражданите. 

Всички услуги се заявяват и се получават в ЦИУГ. Гражданите имат 
възможност да получат пълна информация за вида на предоставените 
услуги, необходимите за нея документи, срока за извършването й и 
цената. От началото на 2015 г. е въведено в администрацията и 
комплексното административно обслужване.  

2. Осигурена е възможност на гражданите да заявяват и получават 
предоставяните от администрацията административни услуги чрез 
различни канали – на гише, по ел. поща и чрез лицензиран пощенски 
оператор.  

3. Осигурен бе достъп до Интернет за всички населени места в общината, 
както и информационен обмен между кметствата и общинската 
администрация, което оказа значително влияние както върху ускоряване 
на административното обслужване в селата, така и върху оперативната 
комуникация в общинската администрация. Всичките ни кметства са 
оборудвани с компютърни системи и нужните устройства към тях-
принтер, скенер и копирно устройство. Във всяко кметство има издаден 
УЕП.  

4. Осигурена е възможност на гражданите чрез Интернет-страницата на 
Община Завет да извършват деловодна справка, да проверяват 
задълженията си за МДТ, да получат пълна информация за вида на 
предоставените услуги, необходимите за нея документи, срока за 
извършването й и цената, да изтеглят и попълват формулярите за всички 
видове административни услуги, да отправят въпроси и препоръки, да 
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подават сигнали и предложения, както и да се регистрират за приемните 
дни на кмета на общината. 

5. Въведено е гъвкаво работно време в звената на администрацията, с 
което се осигурява непрекъснато работно време за обслужването на 
гражданите. 

6. Осигурен е достъпа на хора с увреждания до ЦИУГ и до МДТ.  

7. Всички заседания на Общинския съвет гр. Завет са публични, като за 
всяко едно от тях предварително се обявява на интернет страницата на 
общината деня и часа на заседанието, както и дневния му ред. 
Решенията на Общинския съвет гр. Завет, в 7 дневен срок, се публикуват 
на интернет страницата на общината. Проведени са редица публични 
обсъждания и информационни дни по въпроси относно обсъждания на 
бюджета на общината за съответната година, отчета за изпълнението на 
бюджета, поемането на дълг, стартирането на даден проект, както и 
отчитане на  изпълнението му. 

8. Създадени са цифрови модели на кадастрални карти на с. Сушево, с. 
Иван Шишманово. 

9. Изработена е специализирана карта на гр. Завет, с. Острово. 

10. За подобряване на капацитета на служителите в общинската 
администрация за по ефективно обслужване на гражданите и бизнеса, 
Община Завет реализира два проекта по ОП „Административен 
капацитет” на обща стойност 177 821,00 лева. 

11. Община Завет, след заявен интерес, бе включен в проект „Е-ПОДЕМ – 
Европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт“, 
изпълняван от НСОРБ, от който получи безвъзмездно офис-техника и 
хардуер на обща стойност 24 918 лева. Издадени бяха два УЕП в 
рамките на проекта. 

12. Извършени са текущи ремонти на административни сгради - общинска 
администрация, кметства с. Брестовене, с. Иван Шишманово – дограма, 
покрив и др. – 23 850,00 лв.  

Въпреки трудностите и наложените ограничения, мога да заявя, че нямаше 
отстъпление от поетите ангажименти за постигане на главната ни 
стратегическа цел. Промяната в нашата община е факт. Завет придобива все 
повече вид на селище, за чиито условия се полагат разумни и ефективни грижи. 
Расте интересът на инвеститори, които оценяват позитивно средата, където 
могат успешно да търсят реализация. Градът ни става все по-уреден, чист и 
красив.  Адекватни са мерките, гарантиращи реда, сигурността и безопасността 
на гражданите. Поддържа се богат културен живот, наситен с много изяви. 
Нашето културно-историческо наследство е обект на специални грижи и 
внимание от страна на местната власт. Предлагат се все по-добри условия за 
спорт, развлечения и отдих. Изказвам своята искрена благодарност на всички 
вас, които допринесохте за успеха на общите ни усилия да направим живота в 
нашата община по-хубав. 
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