
                                                                                                                                                      
 
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           Мярка 321 "Основни услуги за населението  и икономиката в селските райони"                             „Земеделие”                                               
Държавен фонд            Проект:  " Основен ремонт на физкултурен салон – с. Острово, Община Завет" 
 селските райони                                                                                                                                                                        
 
На 11.05.2010  г. в гр. София между Държавен фонд "Земеделие" и Община Завет , представлявана от Ахтер Велиев, Кмет на 
общината, беше подписан договор за безвъзмездна финансова помощ № 17/321/00039 по мярка 321 "Основни услуги за населението  
и икономиката в селските райони" на Програмата за развитие на селските райони, с който стартира изпълнението на  проект:  " 
Основен ремонт на физкултурен салон – с. Острово, Община Завет" на стойност 333 344.00 лв. 
 
Проектът е насочен към  подобряване  на жизнената среда  и качеството на живот,  задържане на живущото там население , привличане 
на повече туристи и постоянно пребиваващи; намаляване на  емиграционните процеси, създаване на условия, които биха могли да 
привлекат инвеститорите, което пък ще доведе до икономически растеж и повишаване на привлекателността за живеене в района, 
посредством ремонтиране на физкултурен салон разположен  с. Острово, Община Завет. 
Проектът ще създаде нормални условия за тренировъчна и съзтезателна дейност, ще допренесе за провеждане на общински, 
регионални и републикански първенства по хандбал, баскетбол и борба, на които с.Острово бе домакин.Увеличаването броя на 
спортовете и спортните клубове в общината, мнообразните дейности и прояви, желанието на гражданите за занимания със спорт са 
основанията община Завет да обърне внимание на физкултурния салон в с.Острово. 
Проектните дейности предвиждат изпълнението на някои ремонтни работи-кърпежи по стени и тавани с вароциментова мазилка, 
външни и вътрешни бояджийски работи по стените. Предвижда се също и окачен таван като изпълнението му ще се изпълни и 
осветление с лумисцентни лампи, който тип осветление е значително по здравословен за ползващите го. 
Предвиден е също така и ремонт на вътрешните помещения, обособяване на мъжки и дамски съблекални и тоалетни, които ще се 
изпълнят с  PVC плоскости и алуминиеви профили. 

Изпълнението на проекта ще утвърди практиката за алтернативно финансиране в обновяването и развитието на населените места в 
общината, както и добрите практики за участие в програми и проекти, съфинансирани от ЕЗФРСР и Структурните фондове на ЕС. 

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 „Основен ремонт на физкултурен салон – с. Острово, Община Завет"”, 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 Завет и при никакви обстоятелства не може да се 

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



 

 


