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І.   УВОД И ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ  НА ПРОГРАМАТА 
 
 Закона за регионално развитие: (Обн. ДВ брой 14 от 20 февруари 2004г., изм.ДВ 
бр.32 от 12 април 2005г., изм. ДВ бр.88 от 4 ноември 2005г., изм.ДВ бр.24 от 21 март 
2006г., изм.ДВ бр.50 от 30 май 2008г., в сила от 31.082008г., изм. ДВ. Бр.47 от 23 юни 
2009г., изм., ДВ. Бр.82 от 16 октомври 2009г., изм. ДВ. Бр.93 от 24 ноември 2009г.). 
 Програмата за реализация на Общинския план за развитие е краткосрочен 
едногодишен оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели  в 
развитието на община Завет. 
 Общинския план за развитие се базира на редица стратегически и планови 
документи, които се разработват на различни териториални нива и имат конкретни 
функции по отношение формирането и прилагането на местната политика за развитие. 
В тази връзка е налице съгласуваност с Областна стратегия на област Разград 2005-
2015г., Регионалния план за развитие, националната стратегия за регионално развитие 
на Република България за периода 2005-2015г., и най-вече Регионалната оперативна 
програма (2007-2013г.), която ще бъде основен източник за съфинансиране на 
приоритетите, залегнали в Общинския план за развитие. 
 С програмата за реализация на Общинския план за развитие се конкретизират: 
мерки за развитие; проектите/дейностите за тяхното изпълнение; финансов ресурс; 
звена за изпълнение на проектите; дейности за информация и публичност; контрол и 
оценка на изпълнението на Програмата. 
 
 
ІІ. ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ, ПРОЕКТИТЕ, ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ, 

ОТГОВОРНИЦИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
 
 В Програмата се включват конкретни проекти, които покриват следните 
критерии и принципи: 

• Етап на готовност на стартиране (ППП, ТП, ОВОС) и др.; 
• Ресурсно осигурими проекти; 
• Ясно дефинирани целеви групи; 
• Да допринасят за развитието на цялата община; 
• Проекти с над общинско значение, допринасящи за развитието на региона; 
• Ресурсно осигуряване и разпределяне на средства при реализация на мерките; 
• Функционална, институционална и териториална организация на действията по 

изпълнение на мерките; 
• Оперативно управление и координация между участниците в процеса на 

реализация, мониторинг, оценка и контрол на изпълнението по отношение на 
целите и действията; 

• Актуализация и усъвършенстване на програмата и осигуряване на публичност и 
прозрачност на процеса при реализация и. 

 
Ресурсното осигуряване на средствата за изпълнение на Програмата са: 

• Бюджета на Община Завет; 
• ЕС, чрез, структурните и кохезионния фонд; 
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• Средства от заеми; 
• Безвъзмездни средства от други източници и донорски програми. 

 
 

В програмата за реализация на общинския план за развитие на Община Завет за 
2011 г. приоритетите, целите, подцелите и мерките са с наименования и номера, които 
съответстват на наименованията и номерата в Плана за развитие на Община Завет за 
периода 2007-2013г. 

В програмата са включени проекти, подготвени според изискванията на 
съответните  оперативни програми и съответните министерства, отговарящи за 
изпълнението на програмите за финансиране. Конкретизирани са дейностите, които 
трябва да бъдат извършени за постигане на целите, определени в общинския план за 
развитие и за който са необходими допълнителни финансови средства.Както всички 
общини, така и Община Завет трябва да разчита на собствения си капацитет и ресурси 
за финансиране на подготовката на проекти  и тяхното съфинансиране. От една страна, 
това означава, че при съставянето на годишните бюджети е необходимо да се определят 
приоритети и да се предвидят средства за разработване и съфинансиране на 
приоритетни проекти. 

От друга страна, това налага възприемане на активна позиция от общината за 
мобилизиране на ресурси, чрез създаване на партньорства, както с НПО, така и с частни 
фирми и/или други общини, т.е. чрез обединяване на средства и усилия. Прилагането 
на принципа на партньорство е само по себе си механизъм за  повишаване на 
капацитета на общината за усвояване на средства. Усвояването на значителни средства 
по Структурните фондове и Кохезионния фонд не би било възможно без да се 
мобилизират усилията  на широк кръг от местни партньори, т.е. на цялата общност за 
развитие, за разработване и предлагане на голям брой висококачествени проекти. 

Местните участници – бизнес структури, инициативни групи, неправителствени 
организации и др. трябва да осъзнаят, че успешното им участие в Структурните 
фондове на ЕС и програмите, подкрепящи регионалното развитие, ще зависи от тяхната 
инициатива, способност за поемане на риск, новаторство и капацитет за изграждане на 
партньорство. 

Програмата дава възможност да се проследят предвидените разходи по 
приоритети и източници на финансиране, заложени в индикативната финансова 
таблица, неразделна част от Общинския план за развитие.  

Програмата за реализация на Общинския план за развитие за 2011 г. е насочена 
към осигуряване на външни финансови средства за реализация на готовите за 
депозиране проектни предложения. Със средства от общинския бюджет е необходимо 
да се извършват дейности по проектиране и изработване на технически проекти. 
Тяхната качествена подготовка е предпоставка за успешното изпълнение на бъдещите 
инвестиционни проекти на Община Завет за периода 2011 – 2013 г. 

Програмата за реализация на общинския план за развитие на Община Завет за 
2011 г. продължава да изпълнява приоритетите на общинския план за развитие, с 
последващо изпълнение на заложените цели, мерки и дейности за да постигне 
заложените индикатори и устойчив резултат. 

Предвидените в Програма 2011 г. мерки, като част от Общинския план за 
развитие 2007-2013 г. са подбрани, според тяхната значимост за по нататъшното 
изпълнение на останалите мерки, в зависимост от възможностите за съфинансиране и 
финансиране, степента на проектна готовност и др. Тяхното изпълнение ще бъде 
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предпоставка за създаване на условия за изпълнението  на останалите планови мерки 
през целия 7 годишен планов период на Общинския план за развитие 2007-2013 г. 
 
ІІІ.   ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 
 
 Осигуряването на нужната информация и публичност е важна предпоставка за 
успешното разработване и изпълнение на Програмата за реализация на Общинския 
план за развитие на Община Завет за 2011 г. публичността и информираността на 
обществото за разработването и реализацията на Програмата създават благоприятни 
условия за приобщаване на местната общност към приоритетите, целите и проектите, а 
положителните икономически очаквания могат да увеличат преките инвестиции и 
въздействието на обществената политика. 
 
 
ІV.ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА     ПОСТИГАНЕ 

НА  ЦЕЛИТЕ 
 
 Изпълнението на Програмата в оперативен аспект ще се подпомага и 
координира основно от експерти от дирекциите: „Регионално развитие и стопански 
дейности” и  „Устройство на територията и общинска собственост”. 
Експертите от дирекциите ще наблюдават процеса на изпълнение на отделните мерки и 
дейности, заложени  в програмата; ще координират работата на отделните институции; 
съдействат за изпълнението на приоритетите и дейностите, включително при търсене 
на източници за финансиране и при разработка на конкретни проекти и програми; 
анализират изпълнението и изготвят предложения за корекции; предлагат изменения и 
допълнения, в съответствие с настъпилите промени; изготвят ежегодни доклади по 
извършените наблюдения, които представят на Общинският съвет гр. Завет, областният 
управител на област Разград и съответните министерства. 
 Контрол по изпълнение ще се осъществява от Кмета на община Завет и 
Общинският съвет гр. Завет. 
 
 
V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И МОНИТОРИНГ 
 

1. Наблюдения, анализ и оценка на резултатите (мониторинг) 
Изпълнението на планираните действия във всяка програма може да изостане от 

предначертания график и действителните резултати да са различни по време и сила от 
това, което се очаква. Системата за мониторинг и контрол осигурява необходимите 
инструменти, които позволяват да се определи степента на изпълнение на планираните 
стратегически цели. Тя включва установяване на индикатори, наблюдение на 
изпълнението, съпоставка на действителното и очакваното изпълнение и предприемане 
на коригиращи действия, ако се налага. 
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VІ.  ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение №1 

 
ПРОЕКТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ПРЕЗ 2011 г. 
 

Име на проекта Финансираща 
програма 

Стойност на проекта 

Благоустрояване на централна градска 
част гр. Завет  

ПРСР 938 294,00 лв. 
 

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 

 
 

ПРСР 

1 493 640,00 лв. 
 

Разкриване на обществена трапезария 
в Община Завет 

МТСП 7 790,00лв 

Придобиване на умения и постигане 
на обществена активност за 
потенциална местна инициативна 
група на територията на Община Завет 

 
 

ПРСР 

 
 

165 397.00 лв. 

Провеждане на енергоефективни 
мерки и извършване на строително-
монтажни работи на сградите на ОУ 
"Христо Ботев"  и ЦДГ "Радост" в с. 
Острово                                 

 
 

ОПРР 

 
 

877 419,36 лв. 
 

Основен ремонт на физкултурен салон 
с. Острово 

ПРСР 333 344.00 лв. 
 

„Нов избор-развитие и реализация” по 
ОПРЧР 

ОПРЧР 62 740,00 лв. 

„Подкрепа за достоен живот” ОПРЧР 107 548,85 
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Приложение №2 

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 
ЗАЛОЖЕНИ ЗА 2011 г 

Име на проекта Финансираща 
програма 

Стойност на проекта 

Благоустрояване на около блоковото 
пространство в гр.Завет 

ПРСР 800 000,00 лв. 

Благоустрояване на централните 
части в населените места на Община 
Завет, Област Разград 

ПРСР 500 000,00 лв. 

Благоустрояване в гр. Завет, 
създаване на кътове за отдих и детски 
игри 

ПРСР 850 000,00 лв. 

Изграждане на спортна зала и 
спортна площадка в гр. Завет 

ПРСР 15 000,00 лв. 

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. 

 

Повишаване привлекателността на 
жизнената среда в населени места от 
Община Завет чрез реконструкция на 
улици 

 
ПРСР 

 
1 739 436,26 лв. 

Изграждане на канализационна 
мрежа, ПСОВ и реконструкция на 
водопроводна мрежа на с.Брестовене 

 
ОПОС 

 
50 453 799,68 лв. 

Изграждане на канализационна 
мрежа, ПСОВ и реконструкция на 
водопроводна мрежа на гр. Завет 

ОПОС  
41 192 764,67 лв. 

Изпълнение на проект за 
рекултивация на съществуващо 
общинско депо 

МОСВ 458 219,00 лв. 

Изграждане на дневен център център 
в гр. Завет за хора на пенсионна 
възраст 

 
ПРСР 

 
307 891,00 лв. 

 
Сертифициране по Енергийна 
ефективност на сгради общинска 
собственост- 1 брой 
 

Общински 
бюджет 

1 000,00 лв. 

Обследване за енергийна 
ефективност на общински детски 
градини и училища-2 броя 

Общински 
бюджет 

4 000,00 лв. 


