
                                                                                                                                                     
 
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 322 "Обновяване и развитие на населените места"                                                    „Земеделие”                                           
Държавен фонд                  Проект: „Благоустрояване на централна градска част, гр.Завет, област Разград” 
 селските райони                                                                                                                                                                        
 

На 23.10.2009 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 № 17/322/00025 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 градска част, 
гр.Завет, област Разград”на стойност 938 294,00 лв.  

Проектът е насочен към подобряване на централна градска част на община Завет – гр. Завет, с цел подобряване жизнената среда и 
качеството на живот, което да допринесе за задържане на живущото там население и за привличане на повече туристи и постоянно 
пребиваващи; намаляване на  емиграционните процеси и създаване на  условия, които биха могли да привлекат инвеститорите, което 
ще доведе до икономически растеж и повишаване на привлекателността за живеене в района. Постигнатия икономическия растеж, ще 
донесе социални и икономически ползи за обществото и населението на гр. Завет, под формата на печалба от собствен бизнес и развит 
туризъм, висока заетост. 
С проекта се предлага проектираната територия да се раздели условно на следните три подобекта: пространство при сграда на Община 
Завет; градина при читалището и главен уличен подход; пространство при сграда на пощата. 
Проектните дейности предвиждат нова планировка на настилката и в значителна степен и на прилежащите зелени площи при 
общината. 
В градината пред читалището се предвижда да се обособят три сектора – комбинирана детска площадка, кътове за отдих, около 
пейзажни алеи, зелените площи и места за наблюдение на тържествата, провеждани на лятната естрада. 
 
Реализацията на проектното предложение ще доведе до подобряване на средата на живот на населението и повишаване на 
привлекателността на Община Завет. 

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 градска част, гр.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 Завет и при никакви обстоятелства не може да се 

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



 

 

 

 

 


