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1.

Общи положения (основание за разработване, цели, обхват,
предпоставки и т.н)

Съгласно определението в действащото законодателство за регионалното развитие,
общинският план за развитие е документ за стратегическо планиране на устойчиво
интегрирано развитие на територията на Общината, който се разработва в съответствие
с предвижданията на Областната стратегия за развитие. Общинският план за развитие
като стратегически документ, съществена част, от който е социално-икономическият
анализ, обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с
ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели,
обединени от стремежа към устойчиво развитие и по-висок жизнен стандарт на
населението от Общината.
Общинският план за развитие на община Ветово определя средно-срочните цели и
Приоритети за развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът
на Общината, от една страна и стратегическите насоки за разработване на целите и
Приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в Областната
стратегия за развитие на Област Русе за периода до 2020 г., от друга страна. Целите и
обхватът на документа отчитат и предвижданията на устройствените схеми и планове,
действащи на територията на Областта в средносрочен и дългосрочен план;
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Съгласно определението в действащото законодателство за регионалното развитие,
общинският план за развитие е документ за стратегическо планиране на устойчиво
интегрирано развитие на територията на Общината, който се разработва в съответствие
с предвижданията на Областната стратегия за развитие; Общинският план за развитие
като стратегически документ, съществена част, от който е социално-икономическият
анализ, обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с
ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели,
обединени от стремежа към устойчиво развитие и по-висок жизнен стандарт на
населението от Общината. Общинският план за развитие на община Ветово определя

средно-срочните цели и Приоритети за развитие, като се отчитат специфичните
характеристики и потенциалът на Общината, от една страна и стратегическите насоки
за разработване на целите и Приоритетите на общинските планове за развитие,
съдържащи се в Областната стратегия за развитие на Област Русе за периода до 2020 г.,
от друга страна. Целите и обхватът на документа отчитат и предвижданията на
устройствените схеми и планове, действащи на територията на Областта в
средносрочен и дългосрочен план;
Общинският план за развитие на община Ветово е част от йерархичната система от
документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие,
регламентирани със Закона за регионалното развитие/ЗРР/ и Правилника за неговото
прилагане /ППЗРР/. Съгласно нормативните изисквания, общинските планове за
развитие се изготвят за период от 7 години, като периодът им на действие съвпада със
съответния програмен период на Европейския съюз.
3. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията
3.1. Транспортна инфраструктура
3.1.1. Автотранспорт
Община Ветово се обслужва от :
- І клас път:
1-2 /Е 70/ Русе – Варна,
- ІІ клас :
ІІІ – 2001 – Писанец – Ветово – Глоджево – Кубрат,
ІІІ – 2003 – Осенец – Дряновец – Сеново – Глоджево
ІІІ – 2302 – Семерджиево – Ветово – Сеново – Разград и
Общински ІV класна пътна мрежа.
Състоянието на III и IV-класната пътна мрежа е лошо. Носещата способност на някои
участъци от пътищата е недостатъчна. Изкърпването на настилката и запълването на
появилите се дупки не дава желания ефект. Необходимо е да се извърши
преасфалтиране и подновяване на определени участъци, възстановяване на канавки и
водостоци. В таблицата по-долу са дадени основните дължини на пътищата от IVкласната пътна мрежа.
Таблица № 29: Дължини на пътищата от IV-класната пътна мрежа, Община Ветово

№ Път Обща дължина
1 Път № ІV – 20231 – Ветово – Смирненски – Тетово от км. 41+100– 48+800
2 Път № ІV – 20231 – Церовец – Писанец от км. 21+100 – 23+600
3 Път № ІV – 49033 – Сеново – Кривня от км. 13+400 – 16+900
4 Път № ІV – 49037 – Кривня – сп. Кривня от км. 0+000 – 3+700
5 Път № -ІV– 23006 – Семерджиево – Бъзън – Русе от км. 10+200 –14+300
6 Път № ІV – 20015 – Ветово – Цар Калоян от км. 5+200 – 10+500
7 Път № -ІV – 20011 /Русе - Разград/ - Писанец от км. 0+00 – 2+800
ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА 26.700
В следващата таблица са данните за улиците в населените места.
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Таблица № 30: Данни за настилките за улиците в населените места, Община Ветово

№ НАСЕЛЕНО МЯСТО ДЪЛЖИНА НА УЛИЧНИ ПЛАТНА (км) ЗА РЕМОНТ (%)
ВИД НАСТИЛКА
ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА (%) АСФАЛТ (%) ЧЕРНИ ПЪТИЩА (%)

1 ВЕТОВО
2 ГЛОДЖЕВО
3 КРИВНЯ
4 ПИСАНЕЦ
5 СЕНОВО
6 СМИРНЕНСКИ
ОБЩО: 194,0

63,5 83 19 76 5
48,3 85 6 90 4
11,5 87 10 85 5
11,9 77 8 90 2
35,1 87 3 95 2
23,7 85 25 60 15

От таблицата е видно, че не всички улици в населените места са асфалтирани.
Тротоарите са изградени частично. Улиците са в лошо състояние, изронени от
преминаване на селскостопанска техника. Необходимо е да се извърши
преасфалтиране, подновяване и изкърпване на уличните платна, изграждане на
тротоари, отвеждане на повърхностните води.
Общините имат нужда от допълнително финансиране и помощ от държавата за
цялостно решаване на проблемите, свързани с преасфалтиране на определени участъци,
поставяне на нова вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, пътни знаци и
указателни табели, ремонт на пътните съоръжения.
На територията на общината е развит автомобилният и жп транспорт.
Община Ветово има развит собствен транспорт от фирми: ЕТ „Чолак“, ЕТ „Уонда“, ЕТ
„Туран – Юксел Мехмедов“, „Ветово Груптранс“ ООД, „ Геокомерс “ ООД, ЕТ “ Кеми
– Кямил Чобанов.
3.1.2. ЖП-транспорт
На територията на Област Русе съществува изградена и добре развита железопътна
инфраструктура. Текущият железен път по данни на НКЖИ е с дължина 162 100 км.
Най-важно стопанско значение имат жп линиите Русе-Горна Оряховица и Русе-Варна.
Русенската ж. п. гара има важно стратегическо значение за осъществяване на
комбинирани превози по европейските транспортни коридори №7 и №9.
Наличният железен път е част от IV-та и IX-та ж. п. линии. Средната скорост на
движение
на влаковете по ж. п. участъците от IV-та ж. п. линия между отделните гари е 65 км/ч.,
а по ж. п. участъците от IX-та ж. п. линия е 70 км/ч.
3.4. Енергийна инфраструктура
В Област Русе основен доставчик на електроенергия е чешката компания Енерго-про
(до 2011 г. доставчик беше Е.ОН България ЕАД), със седалище гр. Варна. В град Русе е
ситуиран разпределителен обслужващ център, обхващащ територията на областите
Русе и Разград. Енергийната инфраструктура е добре развита и има капацитетни
възможности да поеме големи натоварвания, което би стимулирало бъдещи мощности
за икономическо развитие и трансгранично сътрудничество. Техническото състояние
на използваните съоръжения е добро.
Електроразпределителната мрежа се нуждае от доизграждане и реконструкция.

На територията на Общината няма изградена подстанция. Електрозахранването се
осъществява с електропроводи 20 kV от подстанции в съседни общини.
Електроразпределителната мрежа е в задоволително състояние. Над 50 % от
електропотреблението е за лични нужди, като в абсолютна стойност намалява.
Съоръженията се поддържат в добро състояние, извършва се периодична профилактика
на мрежата.
Необходимостта на модернизация на цялостната инфраструктура, осигуряваща
достъпност и качество на средата на живот е достатъчно очевидна. Община Ветово
трябва да продължи изпълнението на мерките и дейностите по възстановяване на
съществуващата и изграждането на пътната инфраструктура, на нова екологична
инфраструктура – водоснабдителни и канализационни мрежи.

