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Постановки на Новия Закон за регионално развитие: 

В Чл. 13. ал. (1) от приетия от Народното събрание през месец май 2008 г. Нов закон за 

регионалното развитие се дефинира Общинският план за развитие като планов документ, 

който определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в 

съответствие с областната стратегия за развитие.  

В ал. (2) на същия член се определя съдържанието на Общинският план за развитие.  

Според  Чл. 13, ал. (2), планът съдържа: 

1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината; 

2. целите и приоритетите за развитие на общината за определен период; 

3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на 

плана; 

4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 

5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 

6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и 

осигуряване на информация и публичност; 

7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират 

проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за 

изпълнение на проектите; 

8. предварителната оценка на плана. 

 

Според Чл. 14. Общинският план за развитие, както и другите стратегически и планови 

документи, третирани в Новия Закон за регионално развитие се разработва и изпълнява във 

взаимодействие и съгласувано с предвижданията на съответните устройствени схеми и 

планове. Тази важна разпоредба на закона намира отражение в Програмата за развитие на 

общината, която предвижда разработването и приемането в краткосрочен план на 

основните общински документи по отношение устройството на територията. 
 

Законът дефинира задълженията на Кмета на общината да организира изработването на 

общинския план за развитие и да ръководи, организира и контролира дейността по неговото 

изпълнение. Кметът организира изграждането, поддържането и оперирането на единната 

информационна система за управление на регионалното развитие на територията на Общината, 

представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за 

одобряване от общинския съвет и осигурява публичност и прозрачност на общинския план за 

развитие, както и на действията по реализацията му. 

 

Задълженията на Общинският съвет са да обсъжда и приема общинския план за развитие по 

предложение на кмета на общината и да одобрява годишните доклади за наблюдението на 

изпълнението на общинския план за развитие по предложение на кмета на общината. 

 

Чл. 26. от Закона определя източниците за финансиране на регионалното развитие, които могат 

да бъдат: 

1. държавният бюджет; 

2. бюджетите на общините; 

3. средства на физически и юридически лица; 

4. средства от фондовете на Европейския съюз; 

5. международни финансови институции; 

6. други източници, определени със закон. 

 

Стратегически цели, приоритети, мерки и конкретни проекти 

 

Общинският план се разработва в контекста на важни европейски, национални и регионални 

концепции, стратегии и планове. Той е част от целия пакет планови документи, с който се 

аргументира дългосрочното бюджетиране и участието на България, районите за планиране и 

общините в използването на Структурните фондове на ЕС. В съответствие с логиката на 

стратегическото планиране и формулирането на визията, главната цел, приоритетите и от там 

на специфичните цели, мерките и накрая конкретните действия (програми и проекти) планът 
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търси обвързаност, съобразяване с по-общата рамка на европейските и националните планови 

документи. Връзките от «общото към частното» определят предпоставките за разработване на 

стратегическата част на Общинския пран за развитие. Тук се добавя и местната специфика 

изразена в заключенията от SWOT анализа. За правилно формулиране на приоритетите и 

мерките на Общинския план е необходимо съобразяването с приоритетите и операциите на 

оперативните програми. Това е ключов въпрос за успешното разработване на конкретните 

инвестиционни проекти! 

Външните предпоставки за формулиране на стратегическата част на Общинския план за 

развитие са заложени в Националната стратегическа референтна рамка, чиито стратегически 

цели са засилване на конкурентоспособността на икономиката с оглед постигането на висок и 

устойчив растеж и развитие на човешкия капитал за осигуряване на по-висока заетост, доходи и 

социална интеграция. Националните приоритети за осъществяването на тези цели са: 

подобряване на физическата инфраструктура; повишаване на качеството на човешкия капитал с 

фокус върху заетостта; насърчаване на предприемачеството, благоприятната бизнес среда и 

доброто управление и поддържане на балансирано териториално развитие. 

 

Съдържанието на стратегическата част на плана включва: 

1. Визията за развитие на общината, която формулира виждането за желаното състояние, 

което се очаква да бъде достигнато в определен бъдещ момент; 

2. Стратегическите цели, които определят основните насоки и очакваните резултати 

насочени към осъществяване на визията; 

3. Приоритетите и мерките, които дефинират ключовите области, в които общината следва 

да се намеси за постигане на стратегическите цели. 

 

Програмата за изпълнението на стратегическата част дефинира дейностите и проектите 

за осъществяване на мерките, като ги разполага във времето и ги съобразява с многогодишното 

общинско бюджетиране. Индикативната финансова таблица съдържа набелязаните дейности 

(проекти) за постигане на приоритетите и разпределението на средствата във времето за 

тяхната реализация, както и информация за проектната готовност, потенциалните 

бенефициенти, възможностите за финансиране и сроковете за тяхното изпълнение. 

 

Визия    

Визията за развитие на община Завет произтича от анализа на силните и слабите страни на 

съществуващото положение  и тенденциите в развитието на местната общност, както и от 

оценките и изводите за изпълнението на Общинската стратегия за развитие, през периода 2007 

– 2013 год. Визията не се ограничава във времето на планиране – 2007-2013г., а визира по-

голям период от петнадесет години. Този подход се основава на необходимостта от междинна и 

последваща оценка на реализирането на изведените приоритети и мерки, както и тяхната 

ефективност върху подобряването на живота на хората в общината. Визията отчита 

постановките, определени от Стратегическите насоки на общността и Националната 

референтна стратегическа рамка и се съобразява с визиите на  Стратегията за развитие на 

Разградска област. 

 

На тази основа е формулирана следната визия за развитие на община Завет  

Община Завет да се превърне в привлекателно място, осигуряващо условия за трудова и 

социална реализация, висок стандарт и просперитет на своите жители, развивайки интензивно 

селскостопанското производство и леката промишленост, запазвайки чиста природната среда и 

историческото си наследство.  

Главната цел за развитие на община Завет е преодоляване изоставането в социално-

икономическото  развитие и жизнен стандарт и постигане на устойчиво и балансирано развитие 

на общината като селищна система с европейски измерения на работа, живот,  култура и 

образование. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ: 



 4 

1. Постигане на прелом в развитието на общината  чрез инвестиции във физически и 

човешки капитал за постигане на средните равнища на развитие в страната и конкретно на 

североизточен район на планиране; 

2. Намаляване на вътрешно регионалните различия в североизточния район на планиране 

чрез развитие на общинския потенциал; 

3. Развитие на териториалното сътрудничество за постигане на териториална кохезия в 

североизточен район на планиране и развитие на партньорството в региона, района, страната и 

ЕС. 

 

ПРИОРИТЕТИ: 

Постигането на Стратегическите цели на общината предполага осъществяването на следните 

четири приоритета: 

 

Приоритет 1 – Подобряване на техническата, социална и екологична инфраструктура на 

общината 

Приоритет 2 – Повишаване конкурентноспособността на общинската икономика 

Приоритет 3 – Подобряване качеството на човешките ресурси,чрез повишаване качеството на 

образованието,професионалната подготовка и преквалификация 

Приоритет 4 – Повишаване качеството на живот,чрез благоустрояване на средата и 

подобряване услугите за местното население   

 

 

Осъществяването на планираните мерки и дейности по така формулираните приоритети е 

взаимообвързан процес. В своята съвкупност те се допълват и гарантират осъществяването на 

стратегическите цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 
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ПРОЕКТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  ПРЕЗ 2012 г.:  

 

№ Име на проекта Финансираща 

програма 

1 Продължаване функционирането на проект: „Обществената 

трапезария” в общината, по проект на фонд „Социално 

подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане. 

За период 03.01.2012г. до 30.04.2012г. 

МТСП 

2 Национална програма „От социални помощи към осигуряване на 

заетост”, одобрени длъжности както следва: 

1.Длъжност „Аварийчици”-18 броя, 

за период от месец януари до месец март 2012г.; 

2.Длъжност „Работник-поддръжка на пенсионерски клуб”-3 броя, 

за период месец януари до месец юли 2012г.; 

3.Длъжност „Хигиенист-чистач”-1 брой, 

за период от месец януари до месец юни 2012г. 

МТСП 

3 „Нов избор-развитие и реализация” , одобрени длъжности както 

следва: 

1.Длъжност „Общ работник, поддържане на сгради”-20 броя, за 

период от 1 година.; 

2.Длъжност „Работник, озеленяване”-40 броя за период от 1 

година. 

 

ОПРЧР 

4 Продължаване функционирането на проект: 

„Подкрепа за достоен живот” 

ОПРЧР 

5 Управление на местната инициативна група за 

придобиване на умения и постигане на обществена активност за 

потенциална местна инициативна група на територията на Община 

Завет, 

 

 

 

ПРСР 

6 Изпълнение на дейностите по техническата рекултивация и 

биологичната рекултивация съгласно проекта:  

„Технически проект за рекултивация на съществуващо общинско 

депо, община Завет” 

МОСВ 

 

 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ  ЗАЛОЖЕНИ ЗА 2012 г 

Приложение №2 

№ Име на проекта Финансираща 

програма 

Статус на проекта 

1 „Основен ремонт, реконструкция, 

възстановяване (реставрация) и подобряване на 

прилежащите пространства на религиозните 

сгради при храм � Света Параскева� гр.Завет и 

храм � Света София� с.Сушево Община Завет 

област Разград» 

мярка 322 от 

ПРСР 2007-

2013год. 

Подготовка на проект 

2 Изграждане на Зала за спорт в гр.Завет -  кв.44  

 

собствени 

бюджетни 

средства 

Инвестиционно 

проектиране 



 6 

 

3 Реконструкция на градски стадион – гр.Завет – 

част от кв.93 

 

собствени 

бюджетни 

средства 

 

Инвестиционно 

проектиране 

4  

Изграждане на комбинирани спортни 

площадки: 

- с.Брестовене  

- с.Острово – кв.15; 

- гр.Завет – кв.44 

 

собствени 

бюджетни 

средства 

 

Инвестиционно 

проектиране 

5 Благоустрояване на централна градска част  - 

гр.Завет – ІІ-ри етап: 

• рехабилитация на главна алея в Градски 

парк – подход за стадиона – част от кв.93, 

гр.Завет; 

• рехабилитация прилежащо пространство – 

градина пред „Младежки клуб” – част от 

кв.44   

• рехабилитация на зелени площи при 

Музей-галерия с тротоарното пространство 

– част от кв. 84; 

• рехабилитация на пространство около 

битов комбинатс тротоарни площи по 

главен път – част от кв.83, парцел Х; 

• рехабилитация на околоблоково 

пространство с тротоарни площи по главен 

път-  част от кв.82; 

рехабилитация на тротоарни площи покрай 

главен път в кв.48, кв.99, кв.78 и кв.76 по плана  

собствени 

бюджетни 

средства 

 

Инвестиционно 

проектиране 

6 Рехабилитация на зелени площи в 

околоблоково пространство с изграждане на 

площадки за детски игри и спорт и 

отводнителна дренажна система – кв.98, 

кв.133, кв.134 по плана на гр.Завет; 

 

собствени 

бюджетни 

средства 

 

Инвестиционно 

проектиране 

7  

Рехабилитация на зелени площи с изграждане 

на площадки за детски игри и кътове за отдих в 

населени места на Община Завет: 

• с.Веселец- кв.41, парцел І- за „Парк”, 

имот №317 /до клуб на пенсионера/ 

• с. Прелез – кв.37 

• с.Иваншишманово- кв.12, парцел І -  „ за 

озеленяване”; 

• с.Сушево  

собствени 

бюджетни 

средства 

 

Инвестиционно 

проектиране 

8 Рехабилитация на общински пътища за достъп 

до основни услуги за населението и 

икономиката в подкрепа на устойчивото  

развитие на Община Завет 

 

ПРСР 

 

3 587 048,56 лв. 

 

9 Повишаване привлекателността на жизнената 

среда в населени места от Община Завет чрез 

реконструкция на улици 

 

ПРСР 

 

1 739 436,26 лв. 

10 Прединвестиционно проучване за  Подготовка на проект 
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проект:Изграждане на канализационна мрежа, 

ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа 

на с.Брестовене 

ОПОС 

11 Прединвестиционно проучване за 

проект:Изграждане на канализационна мрежа, 

ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа 

на гр. Завет 

ОПОС Подготовка на проект 

12 Разкриване на нов Център за обществена 

подкрепа– (ДДД) 

 

МТСП Планирана социална 

услуга 

13 Център за социална рехабилитация и 

интеграция –/ДДД 

 

МТСП Планирана социална 

услуга 

14 Сертифициране по Енергийна ефективност на 

сгради общинска собственост- 1 брой 

 

собствени 

бюджетни 

средства 

 

1 000,00 лв. 


