
                                                                                                                                                      
 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                             ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ                                                  Министерство   на                                                                                               
  Европейски                                                                           2007 – 2013 г.                                                                           земеделието и 
 земеделски фонд                                    Европа инвестира в селските райони!                                                                       храните 
  за развитие на                                                                                                                                                                     Държавен фонд 
 селските райони                                                                                                                                                                       „Земеделие” 

Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" 
Проект „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, община Завет, област Разград” 
 

На 23.10.2009 г. в гр. София между Държавен фонд "Земеделие" и Община Завет, представлявана от Ахтер Велие, Кмет на общината, беше 
подписан договор за безвъзмездна финансова помощ № 17/322/00233 по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" на 
Програмата за развитие на селските райони, с който стартира изпълнението на  проект: „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, община Завет, област 
Разград”  на стойност  1 493 640,00 лв. 

Проектът е насочен към подобряване на  жизнената среда в селата Брестовене и Острово от община Завет, област Разград чрез 
рехабилитация на обществени зелени площи,повишаване качеството на живот и нарастване на възможностите за заетост в селските 
райони.  Проектните дейности обхващат рехабилитация на обществени зелени площи в селата Брестовене и Острово, община Завет, с 
цел повишаване привлекателността на населените места.Чрез подобряване облика на обществените зелени площи ще се създаде 
предпоставка за задържане на жителите в селата, привличане на инвеститори за успешен бизнес и квалифицирани специалисти. 

Централна част - обществен център на с. Брестовене. Кв.№20  по плана с. Брестовене е обособен като пространство със свободни 
площи, с кътове за отдих и социални контакти в центъра на селото. Площта е 3дка. В центъра на проектираното пространство е 
изграден фонтан. Граничи на юг с главна улица – пътна артерия, която свързва селото със съседните  населени места. По тази причина 
западно е обособен терен за изграждане на автобусна спирка.  Северната граница на квартала опира до голяма паркова територия, 
обособена  в кв. 13. На запад квартала граничи с жилищни парцели. В центъра на квартала е изграден кръгъл фонтан. Настилката е 
асфалтова, силно амортизирана. От всички страни са оформени тесни ивици със зелени площи, в които има оскъдна дървесна и 
храстова растителност.  
Част от кв.№13, включваща най-южната част от обширна паркова територия /селски парк/ с площ 6 дка. През целия парк е прокарана 
асфалтова алея със средна зелена разделителна ивица. Алеята отвежда до най-северната част на парка, където се намира футболното 
игрище на селото. Растителността е от гъсто засадени и добре развити предимно дървесни видове /бор, ацер, ясен, липа/. 



Село Острово е разположено в южната част на община Завет.  Местоположение на обекта в обхвата на Поддейност - рехабилитация на 
обществени зелени площи-паркове и градини, детски площадки и съоръжения към тях, в т.ч. доставка на съоръжения в с. Острово, 
община Завет, област Разград.  
Централна част - обществен център на с. Острово. 
Част от кв.№39 - съществуваща зелена площ с изоставени силно амортизирани постройки на спортна зала и    съблекалня, футболно 
игрище  и трибуни. Приблизителна площ на проектната разработка 25 дка- част от  общата площ възлизаща на 60 дка. Това е най- 
голямата зелена площ на населеното място. Устройственият план я характеризира като зелена площ, в която са построени спортна зала,  
съблекални  и футболно игрище. Територията на обекта е богато залесена с едроразмерна широколистна и иглолистна дървесна 
растителност. 

Проектът е крачка в устойчивото развитие на община Завет и достигане на европейските общини по условия на живот и стандарт. С 
него местните власти целят  да превърнат община Завет в добро място за живот, работа и отдих, съобразно визията заложена в Плана за 
развитие 

Срокът за изпълнение на проекта е до 30 месеца от подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ. 

Този документ е създаден в рамките  на Проект„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, община Завет, област Разград”, който се осъществява с финансовата подкрепа 
на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Завети при никакви обстоятелства не може да се счита, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 
 
 

 

 


