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ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
ЗА МАНДАТ 2015-2019 Г.” ЗА 2016 Г.
Съгласно изискванията на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Кметът на общината представя пред общинския съвет, в срок до 31
януари, годишен отчет на изпълнението ма програмата за управление за съответната година.
Дефинираната oбща цел на Програмата е насочена към развитие на Община Белослав
и активиране на местния потенциал за постигане на устойчиво икономическо, социално и
пространствено развитие на общината и по-добро качество на живот на местното население.
Основните приоритети, залегнали в програмата, са следните:
Приоритет 1: Инвестиционна политика, инфраструктура, благоустройство и управление на
общинската собственост.
Приоритет 2: Образование, здравеопазване, култура, социални дейности, младежки
дейности, спорт и туризъм.
Приоритет 3: Екология и околна среда.
Приоритет 4: Повишаване на административния капацитет. Усъвършенстване и
модернизиране на Административното обслужване.
Приоритет 5: Финансова прозрачност.
Изведените приоритети са основа за постигане на благоприятна бизнес среда за
привличане на инвестиции и стимулиране на публично-частно партньорство, подкрепа на
високотехнологични производства и услуги, подобряване качеството на образование,
здравеопазване и културни дейности, повишаване на заетостта и намаляване на бедността,
развитие на социалните услуги и социалната интеграция, подобряване на енергийната
ефективност, щадящо използването на местните ресурси, опазване и възстановяване на
околната среда, укрепване на административния капацитет, развитие на професионалните
умения в подкрепа на местната икономическа активност и усвояване средствата от фондовете
на ЕС.
В икономически план, настоящата Програмата за управление допринася до
модернизация и до развитие на конкурентоспособна икономика, основана на знанието и на
новите технологии. В социален план, защитава принципите на социалната справедливост и
допринася за повишаване качеството на живот. За реализирането на основните цели,
залегнали в Програмата за управление през изминалата 2016-а година, бе необходимо всички
задно, представители на местната власт в общината, кметовете на населените места,
служители на общинска администрация, представители на местното самоуправление в
лицето на общинските съветници да изградим помежду си атмосфера на уважение,
толерантност и добро взаимодействие, което ще доведе до ускоряване развитието на Община
Белослав до превръщането й в модерна и силна европейска община.
Визията за развитие на Община Белослав е ясно и точно формулирана:
Община Белослав – привлекателно място за живеене с чиста природа, съвременна
инфраструктура, динамично и устойчиво развитие на местната икономика, достъпни
градска среда и социални услуги.
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Визията отразява желанието на Общината за дългосрочно позитивно устойчиво развитие, за
създаване на по-добри условия за живот на населението, за развитие на икономиката и
увеличаване на социалните придобивки.
Измина първата година, в която работим заедно, да вървим по пътя на
разбирателството, търпимостта и съпричастността. Година, в която положихме основите на
нови цели и приоритети, залегнали в програмата за управление, свързани с постигане на
достоен стандарт за живот, съвременна инфраструктура, привлекателна жизнена среда,
добри условия за образование, бизнес и инвестиции, както и богат културен календар.
И през изтеклата година приоритетите в работата на общинска администрация
бяха:
Социална отговорност към гражданите:

Публичност и прозрачност на информацията;

Гъвкавост при управление на общинския бюджет при максимално
намален ресурс;

Активност за привличане на финансов ресурс за решаване на
инфраструктурни и други проблеми;

Ефективно и прозрачно управление на проекти финансирани по ОП на
ЕС;

Качествено управление на административната дейност;

Повишаване на квалификацията на административния персонал;
В изпълнение на целите залегнали в Програмата за управление на общината, екипът на
Община Белослав, изпълни следните видове дейности:
През първата година от мандат 2015 - 2019 г. продължихме прозрачни
взаимоотношенията между местната власт и гражданите. В това направление реализирахме
следното:
На интернет страница на общината се публикува актуална и достъпна информация
за дейността на Общината във всички направления. В деловодството на общината се
извършва записване за приемен ден на кмета, създадена е система за обратна връзка, чрез
подаване на сигнали и препоръки. Всичко което вълнува хората достига до нас и се стремим
да намерим адекватно отношение и решение на проблемите. Няма сигнал на гражданин,
който да не чут и взет под внимание от администрацията.
Община Белослав създаде своя фейсбук-страница, която е още една крачка напред
към сближаването с потребителите на интернет. Профълт на Община Белослав е допълван
редовно с актуални новини, съобщения за предстоящи събития, както и снимки от различни
мероприятия, свързани с работата на администрацията. Освен с официалния си сайт, с който
Общината е представена в интернет пространството, присъствието в социалната мрежа дава
възможност за он-лайн комуникация с гражданите, като е предвидена възможността за
коментари, дебати и съобщения с цел ефективна обратна връзка.
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Община Белослав ще доразвива възможностите на страницата във фейсбук с
публикуването на анкети, допитвания и статии, свързани с Белослав и региона. На
неформалните въпроси на гражданите, имат възможност да отговарят и компетентни
служители на администрацията, които имат личен фейсбук профил.
Една от основните дейности в администрацията е административното обслужване на
гражданите и бизнеса. Дейността се осъществява на принципите на прозрачност и диалог с
гражданите. В Центъра за информация и административни услуги на гражданите се
осъществява цялата деловодна дейност, приемат се и се регистрират входящите документи
за извършването на различни административни услуги, предоставя се информация за
движението на преписките и изготвените документи се предоставят на гражданите.
През отчетната година са извършени общо 5980 услуги на граждани и бизнеса,
разпределени както следва:
> технически услуги - 3041 броя;
> административни услуги – 1570 броя;
> данъчни услуги – 1369 броя
Забелязва се сериозна тенденция към увеличаване броя на услугите спрямо
предходните години.
Поддържат се актуални данни в деловодната система и периодично се прави справка
за неизпълнени задачи, пропуснати срокове, липса на отговори на молби и жалби на
граждани.
В кметствата имаме интернет достъп, достъп до Национална база данни ЕСГРАОН и
издадени електронни подписи на служителите за достъп до националната база.
С промените в Административнопроцесуалния кодекс започна въвеждането на
комплексно административно обслужване, при което се спазва принципът на служебното
начало за набавяне на информация и документи с цел облекчаване на гражданите, както и
използването на различни канали за достъп до предоставяните административни услуги.
Стремим се, като администрация да бъдем обърнати с лице към гражданите , към
техните проблеми и очаквания.
С цел подобряване на обслужването на гражданите общинска администрация
организира изнесено работно място в квартал Акации. Всяка седмица в четвъртък от 10.00
до 12.00 часа, служител на администрацията приема граждани от квартала за подаване на
документи за извършване на услуги и заплащане на данъци.
Основен акцент в работата беше подобряване управлението на човешките ресурси,
както и пълноценното използване на капацитета на служителите.
Редовно са извършват актуализации на Наредбите на общински съвет Белослав които
касаят работата на общинска администрация. Наредбите са публикувани на сайта на
общината и до тях имат достъп всички граждани.
По отношение на бюджетната политика общината продължи да работи, като
прилага принципите на законосъобразност, целесъобразност и откритост. Стремим да
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прилагаме в голяма степен балансираност на разходите, но основния принцип на който
залагаме е ограничаване на разходите и максимална прозрачност.
За изминалата 2016 година са подадени общо 28 проектни предложения, както
следва:
ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020
1.
„Подкрепа за социално приобщаване на децата от община Белослав“ BG05M2OP001-3.001 – “Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца
в неравностойно положение”;
2.
„Интеграция и адаптация на учениците от малцинствата в община Белослав“ BG05M2OP001-3.002 – “Образователна интеграция на учениците от етническите
малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”;
ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020
1.
„Звено за услуги в домашна среда – иновативни услуги в подкрепа за социално
включване /Фаза 2/” BG05M9OP001 - 2.002 "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ" на Оперативна
програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020;
2.
“Приеми ме 2015” (Договор №BG05M9OP001-2.003-0001-CO1 от 01.12.2015г. –
„Приеми ме 2015” по ОПРЧР 2014-2020), Етап 2;
3.
Оперативна програма за храна и/или основно материално подпомагане
BG05FMOP001-3.002- Осигуряване на топъл обяд в Община Белослав;
НАЦИОНАЛЕН ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКО-ФОНД
1.
"Изграждане на енергоспестяващо улично осветление в гр. Белослав, община
Белослав"
2.
"Прилагане на енергоефективни мерки за отопление и охлажданев
административните сгради на Община Белослав". в рамките на Инвестиционна програма за
климата (ИПК) на НДЕФ.;
3.
"Саниране на ОДЗ "Дора Габе”- с. Езерово общ. Белослав”;
4.
"Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: НЧ "Добруджа – 1929 г.", с.
Разделна, община Белослав";
5.
"Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: НЧ "Съзнание – 1926 г.", с.
Белослав, община Белослав";
6.
"Изграждане на покривна фотоволтаична система с инсталирана мощност 49,60 kwp
на обект: ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” с.Езерово,
7.
общ. Белослав”;
8.
"Саниране на СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” гр.Белослав”;
ПУДООС
1.
"Доизграждане на битово-фекална канализация по улици "Бельов", "Цар Иван Асен
ІІ", "Хан Маламир", "Цар Самуил" и участък, заключен между улици "Д.Ватев", ул."Шипка"
и „Алеко Константинов“ в град Белослав.";
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2.
“Канализационна мрежа по улици: ул.“Безименна“, ул.“Добруджа“ и ул.“Пробуда“
с.Езерово, община Белослав в с.Езерово, община Белослав.“;
3.
„ Водопроводна мрежа по ул."Енергетик", ул."Клокотница", ул."Стамболийски",
ул."Светлина",
ул."Добружа", ул."Безименна", ул."Крайбрежна", ул.”Преслав”(юг),
ул.”Дебелец”(юг) с.Езерово общ. Белослав“;
4.
„Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за неопасни отпадъци в
местност „Дълбок дол“, землище гр. Белослав“;
5.
“Битово-фекална канализация, реконструкция на водоснабдителна мрежа и помпена
станция с.Разделна, община Белослав”;
6.
Национална кампания „За чиста околна среда 2016” - „Почистване, озеленяване и
изграждане на зона за отдих и игри в района на чешма „Чучурките”, гр. Белослав”;
7.
Национална кампания „За чиста околна среда 2016” - “Озеленяване и създаване на
зона за отдих в кв. „Васил Левски“, гр. Белослав“;
8.
Национална кампания „За чиста околна среда 2016” - „Развлекателен кът и зона за
отдих в парка на с. Езерово, община Белослав”;
9.
“Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в
ПИ 119043, местност „Дълбок дол” в землището на гр. Белослав, община Белослав”
10.
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
(ПУДООС);
ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
1. "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: НЧ "Добруджа – 1929 г.",
с. Разделна, община Белослав";
ПРЕД МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
1. „Проектиране и изграждане на стрийт фитнес площадка в УПИ II-299”-„За спортностопански дейности” /ПИ с идентификатор 03719.502.3131/, кв.157 по плана на
гр.Белослав, община Белослав.”;
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
1.
„Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр.Белослав-кв.
„Акации” и кв. „Младост”;
2.
„Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфрастрруктура с
местно значение в Община Белослав за обект „СОУ”Св.Св. Кирил и Методий”-гр.Белослав”;
3.
„Реконструкция и изграждане на водопроводи и съоражения на територията на
Община Белослав на обекти: „Под-обект: „Реконструкция и рехабилитация на Водопроводна
мрежа по ул."Енергетик", ул."Клокотница", ул."Стамболийски", ул."Светлина",
ул."Добружа", ул."Безименна", ул."Крайбрежна", ул.”Преслав”(юг),
ул.”Дебелец”(юг)
с.Езерово общ. Белослав“ и възстановяване на пътна настилка”; Под-обект: „Изграждане на
нов водопровод с.Разделна, част юг”; Под-обект „Реконструкция на водопроводната мрежа в
кв. „Стара гара”, с Разделна, общ. Белослав”;
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ОБРАЗОВАНИЕ
Образованието е един от приоритетите в политиката на община Белослав. Изградената
училищна мрежа е преобразувана от 01.08.2016 г.в съответствие с изискванията на Закона
за предучилищно и училищно образование.
Организирана е и адаптирана образователната среда в детските градини и училищата
за деца с увреждания и по-голяма активност по отношение развитието на образователния
процес за деца със СОП.
Разработена е и е приета Наредба , регламентираща организацията на почасови,
съботно-неделни и сезонни дейности в детските градини, като допълнителни услуги за
отглеждането на деца в община Белослав, което е предпоставка за организиране на
целегодишната дейност на детските градини.
Осигурена е подкрепа за личностно развитие на 8 деца в неравностойно положение
чрез предоставяне на интегрирани социални услуги по проект „Звено за услуги в домашна
среда – иновативни услуги в подкрепа за социално включване /фаза 2/” , финансиран по
ОПРЧР. Осигурена е допълнителна подкреп за личностно развитие на 1 дете в риск, а с
приетата програма за подкрепа на даровити деца от община Белослав чрез стимулиране и
финансиране на техни изяви се предостави допълнителна подкрепа на 2 ученици, заели
призови места на областни, регионални и национални конкурси и състезавия в областта на
спорта.
Общото изпълнение на разходите по бюджета за образование е 3 686 993 лева, от
които:
- държавни дейности - 3 165 425 лева
- местни дейности и дофинансиране – 521 568 лева
- изпълнение спрямо общия бюджет на общината – 45,78 %
- изпълнение спрямо държавните дейности – 56,69 %
- спрямо местните дейности – 21,12 %
Допълнителните инвестиции, вложени в образованието са в размер на 92 561 лева,
като са извършени следните дейности:
 Текущи ремонти на детски градини и ученически столове на територията на Община
Белослав -45996лв.
 Капиталови разходи - Общо 46 595 лв.
1. Съоръжения и настилки на площадки в детски градини на територията на Община
Белослав.
2. Изграждане на система за видеонаблюдение в детски градини на територията на Община
Белослав .
3. Климатици .
4. Хладилен шкаф за зеленчуци
5. Основен ремонт на вентилационна система на сградата на ДГ „Първи юни” гр. Белослав.
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни, Съвместно с УП Белослав- Аврен извършва периодично проверки на
заведенията на територията на общината. Провеждат се среща-разговор на ученици с
инспектор на ДПС. За подпомагане работата на обществените възпитатели към МКБППМН
с цел повишаване ефективността на корекционно-възпитателната работа на ученици с
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девиантно поведение на територията на общината е разкрит и функционира консултативен
кабинет . В кабинета се предоставят консултации с психолог.
Съвместно с училищните ръководства, МКБППМН, общинска администрация и
Дирекция „Социално подпомагане” се работи по проблемите, свързани с отпадането на
ученици и застрашени от отпадане от образователната система
Осигуряват се средства за транспортни разходи на деца със специални образователни
потребности за провеждане на специализирани грижи и обучение.
Извършени са текущи ремонти в детските градини и ученическите столове в
училищата.
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Здравеопазването е изведено на преден план по отношение на осигуряване на достъп
до здравна помощ на всеки гражданин и подкрепа дейността на „Медицински център I
Белослав”. Осигурена е добре развита мрежа от лечебни заведения за извънболнична помощ.
За задоволяване здравните потребности на населението са предоставени помещения
общинска собственост на личните лекари.
Подкрепата на „Медицински център І – Белослав” и подпомагане на дейността му като
общинско болнично заведение се изразява в закупуване на нова и съвременна медицинска
техника и апаратура за нуждите на „Медицински център І-Белослав”.
Жителите на общината ползват услугите и на център за спешна медицина помощ.
Осигурено е здравното обслужване в училищата и детските градини.
Закупена е медицинска апаратура на стойност 1 842 лв. Осигурени са безплатни карти
за пътуване на персонала в Неотложен кабинет към „Медицински център І – Белослав”.
Разработен е и входиран проект за разкриване на Център за социална рехабилитация
и интеграция на територията на „Медицински център І – Белослав”.
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Социалната политика е важен приоритет в работата на общинска администрация с
реализиране на дейности по разкриване и утвърждаване па социални услуги. Специфичните
потребности на населението дават отражение и върху естеството на социалните дейности.
През отчетната година стартира изпълнението на проект «Звено за услуги в домашна
среда - иновативни услуги в подкрепа за социално включване / фаза 2 /» , финансиран по
Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». По проекта са назначени 30
домашни санитари, които обслужват 39 лица с увреждания и самотно живеещи лица над 65
години. Паралелно със предоставянето на услуги за подпомагане в ежедневието на
нуждаещите се лица се предоставя и психологическа и мотивационна подкрепа от социален
работник на домашните санитари и потребителите.
С цел подпомагане на социално слаби и тежко болни граждани са отпуснати
еднократни помощ в размер на 2630 лева. Приета е и програма за подпомагане на двойки с
репродуктивни проблеми и е предоставена помощ по фонд „Ин витро” в размер на 1000 лв.
Продължава дейността на Домашен социален патронаж, който обслужва средно
месечно 36 лица и Детската млечна кухня, която приготвя храна за 43 деца.
Разкрита е и функционира социална кухня, под формата на кетъринг, която
предоставя обяд на 150 социално слаби лица и пенсионери с доход под определения праг на
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бедност за страната по схема „ Осигуряване на топъл обяд -2016 ” по Оперативна програма
за храни и/или основно материално подпомагане , съфинансирана от ФЕПНЛ.
От 2016г. община Белослав е партньор на Агенцията за социално подпомагане по
проект „Приеми ме” по процедура за предоставяне на безвъзмездна BG 05М9ОР001-2.003«Приеми ме 2015» по ОП РЧР 2014-2020г.
Изградено е видеонаблюдение в детските градини н
а територията на общината СОД на други общински обекти. Осигурен е и обходен
автомобил от охранителната фирма .
Предоставен е автомобил на УП „Белослав-Аврен” за подпомагане и осъществяване
на патрулно-постовата дейност на територията на общината.
На територията на общината е открит и функционира консултативен кабинет за
социална превенция като част от структурата на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни на община Белослав
/МКБППМН/. В него се предоставят консултации с психолог или обществен възпитател. В
кабинета се извършват консултативна и възпитателно-корекционна дейност на деца и
ученици на възраст от 8 до 18 години и техните родители, както и дейност по програми и
проекти, свързани с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Консултациите в кабинета се предоставят безплатно и при пълна поверителност.
КУЛТУРА
За съхраняване на местните традиции, обичаи и фолклор, за опазване на културното,
духовно и историческо наследство, работата през отчетния период се характеризира с
подпомагане дейността на читалищата и организиране на различни мероприятия, както
следва :
 Финансово обезпечаване на дейността на читалищните настоятелства, на базата на
одобрена от ОбС - Белослав годишна програма за развитие на читалищната дейност;
 Продължаване на издаването на общински информационен бюлетин, в който по
традиция намират отражение по-важните събития в живота на общината;
 Организиране и проведане на градски тържества и мероприятия, като Празника на
града - 26 октомври / 35 години от обявяването на Белослав за град /; 24- ти май - деня
на славянската писменост и култура; хвърляне на кръста на Йорданов ден, танцов
спектакъл по случай 3 март и организиране и провеждане на традиционнен поход на
3 март и поднасяне венец на паметника в парка и паметника „Кръста” и други;
 Закупени са 2 броя климатици за НЧ „Съзнание-1926 г.” в гр.Белослав;
МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ
За увеличаване на възможностите за трудова заетост на младите хора по проект
„Обучения и заетост на младите хора” бяха назначени в администрацията 12 младежи на
възраст до 29 години.
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Подпомагането на развитието на масовия спорт сред жителите на общината от всички
възрастови групи се осъществява чрез организиране на различни спортни турнири и
подпомагане чрез субсидиране на спортните школи и туристическата дейност.
Организират се и традиционните спортни мероприятия между училищата на
територията на общината.
БЛАГОУСТРОЙСТВО, ИНФРАСТРУКТУРА И ОКОЛНА СРЕДА
През отчетния период продължи реализирането на инвестиции в разнообразна по своя
характер социална и инженерна инфраструктура - ремонт на улична мрежа, адаптиране на
средата към нуждите на хората, благоустрояване на зелени площи и кътове за отдих,
изграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктури и други.

I.

По Европейски програми

1.
Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Белослав“, съгласно Договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-3.002-0190-C01 по
процедура BG05FMOP001-3.002 «Осигуряване на топъл обяд» на Оперативна
програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г.
2.
Проект „Звено за услуги в домашна среда - иновативни услуги в подкрепа за социално
включване /фаза 2/” , договор № BG05M9OP001 - 2.002-0261-C01 по процедура
BG05М9ОР001-2.002 «Независим живот» на Оперативна програма "Развитие на човешките
ресурси" 2014 – 2020 г.
3.
През 2016 г. Община Белослав стартира Етап 2 по Проект ”Приеми ме 2015”, по
процедура за предоставяне на безвъзмездна BG 05М9ОР001-2.003- «Приеми ме 2015» по ОП
РЧР 2014-2020г.. Бенефициентът е Агенцията за социално подпомагане, а община Белослав
има сключено споразумение за партньорство. Организацията на работата в общинска
администрация е да осигури ефективно управление на дейностите по проекта и
предоставянето на социалната услуга „ приемна грижа”, в качеството си на доставчик на
услугата, чрез областния екип по приемна грижа.
II. По Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради.
1. „Саниране на многофамилна жилищна сграда кв.”Младост”, бл.1, гр. Белослав,
общ.Белослав,обл.Варненска“;
2. „Саниране на многофамилна жилищна сграда кв.”Младост”, бл.5, гр Белослав,
общ.Белослав,обл.Варненска“;
3. „Саниране на многофамилна жилищна сграда кв.”Младост”, бл.18, гр Белослав,
общ.Белослав,обл.Варненска“ ;
4. „Изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на работен проект
по смисъла на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор по време на
строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ) на обекти: „Сграда с административен адрес гр.Белослав, кв. „Младост” бл.1”,
„Сграда с административен адрес гр.Белослав, кв. „Младост” бл.5” и „Сграда с
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административен адрес гр.Белослав, кв. „Младост” бл.18”, във връзка с реализацията
на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни
сгради на територията на община Белослав“ ;
5. „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти-част енергийна
ефективност-икономия на енергия и топлосъхранение при реализацията и
изпълнението на Инженерингвъв връзка с реализацията на Националната програма
за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на териториятъа на
Община Белослав за следните обекти: „Сграда с административен адрес гр.Белослав,
кв.”Младост” бл.1, „Сграда с административен адрес гр.Белослав, кв.”Младост”
бл.5”и „Сграда с административен адрес гр.Белослав, кв.”Младост” бл.18“ ;
6. „Упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг за
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради на територията на Община Белослав“;
III.
Обекти с целеви средства
1.
„Изготвяне на общ устройствен план на община Белослав“ на стойност 148 200,00
лева с вкл. ДДС.
Основни и текущи ремонти, в .т.ч. :
«Реконструкция и благоустрояване на парка в крайезерната зона на гр.

1.

Белослав”
„Ремонт на пътна и улична мрежа на територията на община Белослав“;
"Текущ ремонт на платното за движение на участъците от Републиканските
пътища в границите на урбанизираната територия на град Белослав с обща дължина
2,954км.";

2.
3.

III.

Други средства от общинския бюджет:

1.
Изготвяне на работни проекти за „Изграждане на енергоспестяващо улично
осветление в гр.Белослав, община Белослав“ - 14 400лв с ДДС;
2.
"Обследване на енергийна ефективсот на обект: „Изграждане на енергоспестяващо
улично осветление в гр.Белослав, община Белослав“ - 720.00 бв с ДДС;
3.
Изготвяне на енергийно обследване за обект НЧ ”Добруджа-1929г.” с. Разделна,
община Белослав 960,00лева с ДДС;
4.
Обследване на енергиина ефективност на обект:"Административна сграда 1"
гр.Белослав на стойност 360,00 лв с ДДС;
5.
Обследване на енергиина ефективност на обект:"Административна сграда 2"
гр.Белослав на стойност 240,00 лв с ДДС;
6.
Проектиране на обект:Изграждане на битово-фекална канализация с.Разделна, част
изток" на стойност 3 600 лв. с ДДС ;
7.
Проектиране на обект:Изграждане на нов водопровод с. Разделна , част юг" на
стойност 3 600 лв. с ДДС ;
8.
Проектиране на Стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в УПИ II-299- "За
спортно стопански дейности" на стойност 5 760,00лв с ДДС;
9.
„Извършване на оценка за постигнати енергийни спестявания в сгради, изготвена при
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условията и по реда на Наредба Е-РД-04-01 от 22.01.2016 за удостоверяване на количеството
спестена енергия в резултат на изпълнени енергоспестяващи мерки в следните сгради на
стойност 11 413,20 лева с ДДС;
10.
Доставени съдове за смет на обща стойност 19 680.00 лева;
11.
Дезакаризация на тревни площи на територията на община Белослав, обработка срещу
кърлежи и комари на стойност 24 908.88 лева.;


Жителите на община Белослав казаха „НЕ” на инвестиционното предложение на
фирма «Грифком» ООД за разработване на пясъчна кариера в местността «Селската
кория».



Нов специализиран автомобил бе предоставен на община Белослав по проект
„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна
(Аксаково)“. По същия проект, в който община Белослав участва в партньорство
заедно с общините Варна и Аксаково, са предоставени и тъмнозелени контейнери с
обозначителни знаци. В тях ще се събират разделно зелени отпадъци, които ще бъдат
извозвани и третирани в инсталация за компостиране на „Регионално депо за
неопасни отпадъци“ в с. Въглен.



„ Зелен Белослав “ - една кампания, която се превърна в традиция!
През 2016 година кампанията „Зелен Белослав“ се проведе под патронажа на
църковния храм „Св. вмчн. Димитър Солунски“, участито на Танцов състав
"Младост", детски градини, училища, църковното настоятелство, метствата по
населени места и много граждани. Бяха засадени над 200 дръвчета - предимно от вида
„пауловния“ и „туя“.

Във финансово отношение годината не беше лека за общината, но ръководството й
положи усилия за спешно и своевременно решаване на проблемите и насочване на ресурси
към най-важните и неотложни ангажименти към гражданите.
Уважаеми общински съветници,
Постигнатото през 2016 година е добра основа за нови постижения, а постиженията
са плод на съвместни усилия на много хора - Общинска администрация, кметствата,
Общински съвет, училища, детски градини, читалища, спортни клубове, представители на
бизнеса и гражданите на общината.
Вярвам, че и през настоящата 2017 година ще продължим да гледаме в една посока,
да имаме една цел, а тя е да направим населените места в община Белослав по-добро място
за живеене.

ИНЖ.ДЕЯН ИВАНОВ:......................
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
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