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ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
ЗА МАНДАТ 2015-2019 Г.” ЗА 2017 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 на програмата за управление за съответната година.
Настоящия отчет представя работата на община Белослав и ръководената от него
Общинска администрация и обхваща втората година от мандат 2015-2019 г.
Отчетът цели да представи подробна информация за конкретно предприетите
последователни и систематични действия и инициативи, в съответствие със заявените
приоритети за постигане на устойчиво развитие на община Белослав.
Програмата за управление на община Белослав за мандата 2015-2019 година е
водещ документ в работата на общинска администрация Белослав.
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.
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.
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.

И през 2017 година приоритетите в работата на общинска администрация бяха:
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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 дейности:
ПРИОРИТЕТ
1:
ИНВЕСТИЦИОННА
ПОЛИТИКА,
ИНФРАСТРУКТУРА,
БЛАГОУСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ.
И през втората година от мандат 2015-2019 община Белослав продължи да следва
установената политика за привличане на финансов ресурс с цел реализиране на проекти,
финансирани от различни източници.
През изминалата година по изпълнението на този приоритет отчитаме следното:
I.
Проект “Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци,
находящо се в ПИ 119043, местност „Дълбок дол” в землището на гр. Белослав, община
Белослав”
През м. юли 2017 г. бе подписан Договор № 11846 между Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда“ (ПУДООС) и община на стойност 990 234,82лв.
за финансиране на проект: “Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни
отпадъци, находящо се в ПИ 119043, местност „Дълбок дол” в землището на гр. Белослав,
община Белослав”.
Строителните дейности стартираха на 11.08.2017. и приключиха през м. октомври 2017г.
Площадката се намира на 0,8 км югоизточно от гр. Белослав в землището на гр. Белослав,
местност „Дълбоки дол” ЕКАТТЕ 03719, поземлен имот с номер 119043 с обща площ на
имота 15 516 дкa.
Основната цел на проекта беше закриване и рекултивация на съществуващо общинско
депо за неопасни отпадъци в местност „Дълбок дол”, землище гр. Белослав с цел изпълнение
на изискванията на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. За условията и изискванията за изграждане
и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане
на отпадъци, тъй като депото не отговаря на изискванията за защита от замърсяване на
атмосферния въздух, почвата, повърхностите и подземните води.
Проекта включваше следните дейности по части:
•
Третиране на сметищен газ;
•
Техническа рекултивация;
•
Оформяне тялото на депото –отпадъци;
•
Изолационен канал;
•
Охранителни канавки, водоскок;
2

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
Кмет: 05112 / 25-54
Зам.кмет: 05112 / 35-77
Секретар: 05112 / 35-55
Централа: 05112 / 35-53

www.beloslav.org
beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg
Факс: 05112 / 22-14

•
Обслужващ път;
•
Ретензионен басейн;
•
Отвеждащ канал;
•
Биологична рекултивация и залесяване;
•
затревяване и залесяване;
•
Изграждане на мониторингови пунктове за подземни води и пунктове за тялото на
депото.
С реализацията на проекта се постигнаха следните цели:
•
Намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда –
почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води;
•
Елиминиране на рисковете, произтичащи от движението и разпространението на
гудроновите замърсявания в тялото на депото и извън него;
II.
Проект „Доизграждане на битово-фекална канализация в гр. Белослав по
проект, финаснриан от Предприятие за управление на дейностите по опазване на
околната среда /ПУДООС/.
През 2017 година е релаизиран проект "Доизграждане на битово-фекална канализация по
улици "Бельов", "Цар Иван АсенІІ", "Хан Маламир", "Цар Самуил" и участък, заключен
между улици "Д.Ватев", ул."Шипка" и „Алеко Константинов“ в град Белослав", финансиран
по Договор №11882 от 13.10.2017г. за безвъздмездна помощ сключен между община
Белослав и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
/ПУДООС/.
До момента в гр.Белослав е изградена голяма част от канализационната инфраструктура, но
необходимостта от разширявне на града и включването на нови територии за жилищни
нужди налага доизграждане на инфраструктурата в тези райони.
С реализирането на настоящият проект същата се изгради на 100% .
Реализацията на проекта предотврати възможността от неблагоприятни последици за
здравето на населението, свързани с епидемиологична опасност. След изграждането на
канализацията се премахна замърсяването с отпадъчни води на околната среда.
Изпълняването на конкретните мерки по ограничаване на пъвърхностните и подпочвени
замърсявания на водите са дейности с национален приоритет.
III.
Проект „Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното
включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“.
На 23.10.2017 г. се подписа Договор между Община Белослав и Министерство на труда и
социалната политика /МТСП/ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за
изпълнение на проект „Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното
включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional
Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange
of Best Practices”) , който е в партньорство с „МАЙО КАУНТИ КАНСЪЛ” /с прилежащата
му община Касълбар, ИРЛАНДИЯ/ по процедуура BG05M9OP001-4.001 "Транснационални
и дунавски партньорства за .заетост и растеж" по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“.
Стойността на проекта е 198 500,00 лв., явяваща се 100% от предстоящата инвестиция.
Основната цел е да се изгради институционален капацитет в областта на социалното
включване, с оглед постигане по-добра и ефективна община. С оглед на идентифицираните
предизвикателства и потребности основната цел на проекта е да се насърчи повишаването на
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институционалния капацитет в Oбщина Белослав с развитие на активно
транснационално сътрудничество и устойчив трансфер на иновативни практики в сферата на
планиране, координиране и прилагане на социални политики и услуги с оглед постигане на
по-ефективно управление.
IV.
Проект Модернизация на материално – техничексата база, закупуване на
оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“ по ПРСР 20142020
На 12.09.2017г. беше подписан Договор № 03/07/2/0/00349 за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка -7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) между Държавен фонд
„Земеделие“ и Д-р Росен Гацин – Председател на читалищното настоятелство на Народнно
читалище „Съзнание – 1926 г. на стойност 296 793,33 лв. без ДДС .
В стратегически план това проектно предложение допълва цялостната политика на Община
Белослав по обновяване, реновиране, модернизиране и реконструкции на съществуващия
общински сграден фонд, за запазване, съхранение и развитие, както на инфраструктурата ,
като цялостен елемент на желание за една развиваща се малка община, така и за запазване на
човешкият фактор, като основа даваща ни еволюционен растеж, постижимост на резултати,
благоденствие и развиване на малките селски райони.
Чрез подобряване на условията в Народно читалище „Съзнание – 1926 г.“, чиято материална
и техническа база от години не е била реновирана, ще се помогне за развитието на културноразвлекателните дейности, които в настоящия момент са ограничени от лошите условия на
материално-техническата база на читалището и възпрепятстват вече утвърдените и
нововъзникналите обществени инициативи.
Чрез модернизирането на Читалище „Съзнание - 1926“, ще се постигнат целите на
проектното предложение, които са концентрирани върху утвърждаване и съхранение на
българското културно наследство, като емблема на българската държава, посредством
подобряване на културната инфраструктура на територията на община Белослав и
увеличавайки по този начин възможностите на местното население за по-качествена и
пълноценна културна среда, отговаряща на потребностите им.
В момента е в процес на реализация.
V.
Проект “Озеленяване и създаване на зона за отдих в кв. „Васил Левски“ гр.
Белослав“
През м.май т.г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“, която
Министерство на околната среда и водите, финансиран от Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда“ (ПУДООС) одобри проектно предложение:
“ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ в кв. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР.
БЕЛОСЛАВ“ на стойност 9 936,00 лв.
С реализирането дейнстите по проект “Озеленяване и създаване на зона за отдих в кв. „Васил
Левски“, гр. Белослав“ се залеси района около чешмата с дървесни видове и храсти, оформи
се кът за отдих като се монтираха градински пейки и поставиха кошчета за смет. С
осъществяването на проекта се постигна трайно положително въздействие върху околната
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среда и се ликвидираха редица проблеми свързани със замърсяването на почистени
терени и ще се подобри естетичния вид на гр. Белослав.
Бяха почистени с доброволен труд и се създададоха зелени площи с участието на живущите
в квартала. В близост до пътеката е оформена зона за отдих с 3 бр. детски съоръжения детска
люлка тип “Махало“, детска люлка тип „Везна“ и детска пързалка . С цел обезопасяване на
зоната за отдих се направи декоративна оград с височина 80 см. Бяха монтирани 5 бр.
градински пейки, поставени 3 бр.кошчета за смет, 60бр. вечно зелени храсти за ограда, които
бяха засадени по дължината на отводнителния канал , 250 бр. вечно зелени храсти и 45 броя
широколистни и иглолистни дървета.
Един от приоритетните на Община Белослав е почистване на замърсените терни, поддържане
на съществуващото озеленяване и разширяване на зелените площи чрез създаване на нови
зелени пространства с кътове за отдих за населението.
Проектът ще окаже трайно положително въздействие върху околната среда и ще подобри
средата на живот в града.
Чрез участието на живущите в квартала с доброволен труд при почистването и озеленяването
на част от почистените терени ще се избегне повторното им замърсяване. Контрола след
приключване на проекта се осъществява от Еколога на
Община Белослав, служителите на длъжност „Озеленяване“ към общината и доброволци от
жущите в района.
Дейностите по СМР приключиха през м. септември 2017 г.
VI.
ПРОЕКТ: «Ремонт и модернизация на метериално-техническата база на НЧ
„Добруджа- 1929г.“ с.Разделна , общ.Белослав”, финансиран на проект „Красива
България“., със Споразумение №РД09-5 от 10.03.2017г. сключено между Министерство
на труда и социалната политика (МТСП) и Община Белослав на стойност 141 666 лв.
Проектът е реализиран в изпълнение на Решение № 1 от 01.03.2017г. на Управителния съвет
на Проект Красива България (ПКБ) по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в
населените места”.
Целта на проектното предложение е да се подобри културната инфраструктура в с. Разделна,
Община Белослав, отговаряйки на съвременните изисквания и осигурявайки качество на
жизнената среда, способстващо за обогатяване на културния и социален живот на местното
население и повишаване привлекателността на населеното място на територията на
общината.
На база системата за оценка на потребностите на културната инфраструктура, както и в
резултат на проведени обстойни огледи на обекта, в проектното предложение са определени
необходимите дейности за възстановяване и модернизация на сградата на НЧ «Добруджа1929». .
Чрез подобряване на условията в читалището, ще се помогне за развитието на културноразвлекателните дейности, които в настоящия момент са ограничени от лошите условия на
материално-техническата база и възпрепятстват вече утвърдените и нововъзникналите
обществени инициативи. Целите на проектното предложение са концентрирани върху
утвърждаване и съхранение на българското културно наследство, като емблема на
българската държава, посредством подобряване на културната инфраструктура на
територията на община Белослав и увеличавайки по този начин възможностите на местното
население за по-качествена и пълноценна културна среда, отговаряща на потребностите им.
НЧ „Добруджа – 1929 г.“ е реновирано в резултат от Споразумение в изпълнение на Проект
„Красива България”, който е част от програмата на Министерство на труда и социалната
политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и
5
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всяка година се финансира в рамките на утвърдените средства за активна политика
на пазара на труда.
VII. Проект „Реконструкция на водопроводната мрежа кв. „Стара гара“, с. Разделна,
Община Белослав“.
Проектът е реализиран и финансиран по Програма 4 „Устройствено планиране,
благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“, по силата сключено
Споразумение № РД-02–30-4/23.01.2017г., между Министерство на регионалното развитие и
благоустройството /МРРБ/ и Община Белослав, на стойност 800 000.00лв. Предоставените
средстава са от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) от
капиталовите разходи по бюджета на министерството за 2017г.
Проектната инвестиция е концентрирана само за територията на село Разделна. Общата
дължина на водопровода, който ще бъде реконструирана е 1 780 л.м. Общата цел на
настоящото проекта е да се спомогне за подобряване качеството на живот и намаляване на
различията между селските и градските райони, чрез целево инвестиране в подмяна и
реконструкция на ключова ВиК инфраструктура в с. Разделна, Община Белослав.
VIII. Проект „Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна
инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект „СОУ ”Св. Св. Кирил
и Методий“ – гр. Белослав ”
По силата на сключен Договор между Община Белослав и Държавен фонд „Земеделие“ за
предоставяне на 100% безвъзмездна финансова помощ на стойност 1 483 453,66 лева,
предстои реализирането на проект „Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска
образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект „СОУ ”Св. Св.
Кирил и Методий“ – гр. Белослав ”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Целите на проектното предложение са концентрирани върху утвърждаване и съхранение на
българскит образование и култура, като емблема на българската държава, посредством
подобряване на инфраструктура на територията на община Белослав и увеличавайки по този
начин възможностите на местното население за по-качествена и пълноценна среда,
отговаряща на потребностите им. Проектът е насочен към ученици от различни възрастови и
етнически групи, в това число и към деца със специални образователни потребности.
Проектът също така кореспондира с две от трите основните цели, приети от министрите на
образованието в полза на гражданите на ЕС и съюза като цяло, които трябва да бъдат
достигнати., а именно:
• Повишаване на качеството и ефективността на системите за образование и обучение в ЕС;
• Осигуряване на достъп на всички граждани на ЕС до образование и обучение;
В изпълнение на проекта СУ „Св. Кирил и Методий“ ще бъде изцяло санирано, обновено и
оборудвано с нова техника и мебелно обзавеждане.
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IX. Мeстна инициативна група „Аврен – Белослав“ за изпълнение на
Стратегия за „Водено от общностите местно развитие“
На 18.04.2017 година, в сградата на Министерство на земеделието и храните, Председателят
на СНЦ „Местна инициативна група „Аврен - Белослав“ - инж. Светла Колева подписа
Споразумение за изпълнение на Многодондова Стратегия за „Водено от общностите местно
развитие“ за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии
„Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г .
Одобреният общ бюджет на Стратегията за ВОМР на СНЦ ”МИГ Аврен - Белослав” е 6 376
005, 80 лева.
Финансирането на Стратегията за ВОМР ще се осъществява от:
• Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез „Програмата за развитие
на селските райони” 2014-2020 г. в размер на 2 933 745, 00 лв;
• Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020 г. в размер на 1 486 430,00 лева;
• Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност”2014-2020 г. – 1 955 830,00 лева.
Срокът за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие е 30 септември
2023 година.
Към настоящият момент има утвърден и съгласувана Индикативна годишна работна
програма за предстоящи приеми през 2018 година.
Допълнителна информация е налична на официалния информационен портал на Местна
инициативна група Аврен - Белослав: http://mig-avren-beloslav.com/
X.
Местна инициативна рибарска група e сформирана на територията на район
„Аспарухово“ във Варна и в общините Белослав и Аксаково. Създаването на
структурата е свързано с европроект по “Програмата за морско дело и рибарство “2014
– 2020г.
МИРГ е създаден в изпълнение на ПРОЕКТ № BG14MFOP001-4.001-0011 „ Подготовка за
създаване на МИРГ на територията на общини Варна с район Аспарухово, Белослав и
Аксаково и разработване на стратегия за ВОМР “, процедура № BG14MFOP001-4.001 „
Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР ” по Програма за морско дело и рибарство 20142020 и Европейски фонд за морско дело и рибарство на Европейския съюз на стойност 48
895 лева за пет месеца.
Към настоящия момент има одобрена Стратегия ВОМР и предстои нейното изпълнение.
XI.
Проект „Изработване на Общ устроиствен план на община (ОУПО) ” по чл. 105,
т.1 от ЗУТ
Проект „Изработване на Общ устройствен план на община (ОУПО) ” по чл. 105, т.1 от ЗУТ,
на стойност 121 253,00 лв. е финансиран в резултат на Споразумение №РД02-30-94 от
13.05.2016г., сключено между Министерство на регионалното развитите и благоустройство
(МРРБ) и Община Белослав, средставата са от бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройство (МРРБ) на основание параграф 123, ал.2 и ал.3 от ПЗР към ЗИД
на ЗУТ и Постановление №380 от 29.12.2015г. на Министерски съвет за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за 2016г.
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Проектът е в процес на изпълнение. Планирано е дейностите да приключат до края
на 2018г.
Целта на проектното предложение е създаване на оптимална пространствена и функционална
структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на града и общината в
хармонично единство на урбанизираните територии със съществуващите природни и
антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия. Общият
устройствен план на общината ще създаде благоприятни условия за инвестиционно
проектиране и строителство. Общият устройствен план на Общината ще допринесе за поефективното планиране на общинската територия, при прилагането на интегриран подход за
постигане на устойчиво развитие в перспектива.
Основна задача в работата на общинска администрация е управлението на общинската
собственост чрез:
 Придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество по ред и условия
регламентирани в закона за общинската собственост;
 Разработване и реализиране на стратегии, програми и проекти в сферата на
управление на общинската собственост;
 Подготовка и провеждане на търгове и конкурси, свързани с разпореждането с
общинската собственост.
В това направление за 2017 година отчитаме следното:
 Съставени актове за общинска собственост - 53 броя
Процесът по управление на имотите общинска собственост се предхожда от тяхното
проучване, изготвяне на предложение до Общински съвет, вземане на решение от
Общинския съвет, обява за стартиране на процедура, изготвяне на конкурсна документация
и провеждане на съответната процедурата.
През 2017 г. в Общинския съвет са внесени 109 броя предложение за управление на имоти
– общинска собственост
Въз основа на приетите решения са извършени следните процедури:
- Проведени търгове – 8 броя
- Сключени договори - 73 броя
- Издадени заповеди – 5 броя
В резултат на проведените процедури са изготвени и подписани следните договори:
-

Договори за отдаване под наем – 5 броя
Договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване – 1 бр.
Договори за учредяване право на пристрояване – 59 бр.
Договори за покупко-продажба на общински имоти по реда на чл. 35, ал.3 от ЗО –
8 бр.

Реализираните приходи от управлението и стопанисването на общинските имоти са както
следва:
- от отдадените под наем общински имоти или части от тях - 21 886 лв.
-от отдадени под наем и под аренда земеделски земи и мери и пасища - общо 8 671
лв.
-от покупко-продажба на общински имоти по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС - 22 585 лв.
-от учредяване право на пристрояване –8 858 лв.
-от такси тротоарно право за 2017 г. - 32 511 лв.
-от такси - пазари за 2017 г. - 1 376 лв.
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-от учредяване право на прокарване през общински имоти - 2 459 лв.
ПРИОРИТЕТ 2: ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНИ
ДЕЙНОСТИ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ.
Образование
Образованието е един от приоритетите в политиката на община Белослав.
От 01.08.2016 г. е в сила нов Закон за предучилищно и училищно образование. През 2017
година продължи работата на екипа по образование към адаптиране на нормативната база в
съответствие с изискванията на Закона за предучилищно и училищно образование.
За целта се разработиха следните нормативни документи:
•
Стратегия за развитие на образованието в община Белослав за периода 2017-2020 г.;
•
Програма за превенция на ранното напускане на образователната система;
•
Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
от община Белослав;
•
Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в
община Белослав за периода 2017-2019 г.;
•
Годишен план за изпълнение на стратегията за подкрепа за личностно развитие;
•
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 целогодишната дейност на детските
градини.;
•
Наредба за обстоятелствата и реда за вписване в регистър на общинските детски
градини;
•
Система за прием на учениците в І клас в училищата в гр .Белослав;
•
Общинска програма за подкрепа на деца с изявени дарби, като в програмата е
заложено финансиране от общинския бюджета на ученици от общинските училища, заели
призови места на национални и международни състезания.
Във всички разработени документи са описани предизвикателствата, стратегическите цели и
необходимите дейности в съответните области на изпълнение. Акцентирано е върху реално
изпълними дейности, които да доведат до конкретни резултати за постигане на заложените
цели.
Какво по-конкретно се направи за отчетния период:
А. Деца и ученици
1.
Продължи участието на представители от общинска администрация в заседанията на
обществените съвети, с цел подпомагат работата на училищните ръководства.
2.
Със Заповед на кмета на община Белослав е сформирана комисия, която периодично
извършва проверки, относно посещаемостта на 5 и 6 годишните деца в детските градини и
учениците в училищата на територията на община Белослав.
3.
В изпълнение на общинската програма за превенция на ранното отпадане на
образователната система и Решение № 373 /5 юли 2017 г. на МС за създаване на Механизъм
за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система
на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст са сформирани 2 екипа
за обхват.Районите на екипите са както следва :
І район – обхваща южната част на град Белослав и с.Разделна;
ІІ район – обхваща кв. „Акации” , с.Страшимирово и с. Езерово.
В началото на учебната 2017/2018 години екипите посетиха 283 адреса, за които има
информация ,че подлежащите на задължителен обхват деца и ученици не са записани или не
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посещават детска градина или училище. От посетените адреси 11 деца се записаха
или се върнаха отново в училище, останалите се оказаха в чужбина.
4.В изпълнение на общинската стратегия и програма за подкрепа за личностно развитие са
предприети следните мерки:
- 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.
- Продължава дейността на Кабинета за социална превенция като част от структурата на
МКБППМН, в който се предоставят консултации с психолог. В кабинета се извършва
консултативна и възпитателно-корекционна дейност на деца и ученици до 18 години и
техните родители, както и дейности по програми и проекти, свързани с
противоообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Консултациите се предоставят
напълно безплатно;
- Разкрита и финансирана бройка на логопед в структурата на детските градини;
- Осигуряват се средства за транспортни разходи на деца със специални образователни
потребности за провеждане на специализирани грижи и обучение.
- За учениците, класирани на първо, второ и трето място на общински и областни състезания
и олимпиади по случай 24 май се осигуриха предметни награди и екскурзия до гр.Варна и
посещение на музей ;
- Осигурено столово хранене във всички училища на територията на община Белослав ;
-Осигурено медицинско обслужване във всички детски и учебни заведения.
Б. Персонал
- През 2017 г. е подписан общински колективен трудов договор, изразяващ желанието и
готовността на всички заинтересовани страни за диалог и съвместни действия за гарантиране
и осигуряване на всички социални придобивки на персонала;
- изпълнение на ангажиментите от страна на общината;
- своевременно изплащане на трудовите възнаграждения на персонала и актуализиране на
работните заплати при промяна на нормативната уредба;
- дофинансиране на детските градини с 81457 лв. за осигуряване на заплатите на персонала;
- дофинансиране на НУ „Отец Паисий” с 6942 лв.
В. Финансиране – навременно превеждане на всички субсидии на училищата.
*Общото изпълнение на разходите по бюджета за образование за 2017 година е 4 013 131
лева, от които:
* Допълнителните инвестиции, вложени в образованието за 2017 година са в размер на 65
967 лева, като са извършени текущи ремонти в детските градини и са монтирани детски
съоръжения в ДГ „Дора Габе” с. Езерово, община Белослав
*Дофинансиране на дейността за училищни автобуси / издръжка и заплати на шофьорите / 21 786 лв.
Д. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни
•
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- общо 4 срещи
•
Назначени 3 обществените възпитатели към МКБППМН, които работят с по 5
ученици с девиантно поведение.
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•
Предоставени над 25 консултации от психолог в консултативния кабинет.
•
Целегодишно се подготвят различни информационни материали и кампании за
трафик на хора, наркотични вещества, анти спин кампания, „Не” –на тормоза и насилието в
училище, толерантност, информирани и здрави.
Социални Дейности
Социалната политика е друг важен приоритет в работата на общинска администрация с
реализиране на дейности по разкриване и утвърждаване на социални услуги. Специфичните
потребности на населението дават отражение и върху естеството на социалните дейности.
През 2017 година продължи дейността по 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 24 домашни санитари,
които обслужват 34 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 и здравна подкрепа от медицинско лице.
По населени места потребителите са както следва: Белослав – 22, Разделна – 6, Езерово – 3 и
Страшимирово – 3.
Продължи дейността и на разкритата през 2016 година социална кухня, под формата на
кетъринг, която предоставя обяд на 150 социално слаби лица и пенсионери с доход под
определения праг на бедност за страната по схема „ Осигуряване на топъл обяд -2016 ” по
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане , съфинансирана от
ФЕПНЛ.
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. През 2017 година имаме 2 приемни семейства.
С цел подпомагане на социално слаби и тежко болни граждани са отпуснати еднократни
помощ в размер на 3 500 лв.през 2017 г. /16 човека/. Предоставена е и помощ по фонд „Ин
витро” в размер на 1000 лв .за 2017 година.
Продължава дейността на Домашен социален патронаж, който обслужва средно месечно 36
лица и Детската млечна кухня, която приготвя храна за 43 деца.
През 2017 година се организираха и безплатни профилактични прегледи – лабораторни
изследвания, преглед с флурограф и предстои преглед с кардиолог, за който е създадена
необходимата организация.
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;
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•
Организиране и проведане на градски тържества и мероприятия, като Празника
на града - 26 октомври ; 24- ти май - деня на славянската писменост и култура; 6 януарихвърляне на кръста на Йорданов ден, 1 февруари – Празник на виното и веселието, 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”; партньори на читалище
„Съзнание” при организирането на І фестивал на шевицата и други;
•
Изцяло обновена сградата на НЧ „ Добруджа- 1929” с. Разделна;
•
Текущ ремонт на ВиК инсталация на НЧ „Съзнание -1926” 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 одобрени 10 бройки . Общо бяха назначени 8 младежи, от
които 7 в общинска администрация.
През 2017 година по проект „Старт в кариерата” на община Белослав бяха одобрени 3 бройки
за младежи до 29 години. За съжаление на обявения конкурс от община Белослав не се явиха
кандидати и одобрените места, останаха незаети.
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. Ежегодно се
увеличават броя на участниците и видовете спортните мероприятия, които се включват в
традиционните празнични дни на община Белослав.
Организират се и традиционните спортни мероприятия между училищата на
територията на общината.
Средствата, отделени за спорт и предоставени на спортните школи и за ученическите
игри през 2017 година са 50 001 лв.
ПРИОРИТЕТ 3: ЕКОЛОГИЯ И ОКОЛНА СРЕДА.
На 21.04.2017г. по случай денят на Земята- 22.04, под патронажа на кмета на Община
Белослав се проведе залесителна кампания. По традиция кампанията беше благословена от
отец Марк.
100 фиданки от видовете „Бял и черен бор” , „ Дъб ” „ Бреза”, „Kипарис” и др. бяха засадени
около СУ „ Св. Св. Кирил и Методий”, Стадион „Димитър Ватев”, в двора на Църковния
храм в кв. Акации, жилищните блокове „Белопал”, детска площадка на ул. „Дунав” в кв.
Акации. Инициативата започна в 11:00 часа на 21 април, като в нея взеха участие
възпитаници и учители от СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, НУ” Отец Паисий”, ПГ „ Св.
Димитър Солунски”, ОУ „Патриарх Евтимий”, ДГ” Щастливо Детство” и „ДГ Първи Юни”.
В залесяването се включи Председателя на Читалище „Съзнание 1929” гр. Белослав, Стоян
Димов треньор на ФК „Белослав 1918”, служители от ВиК, , жители на град Белослав,
кметовете и жители от съставните села на Общината.
В изпълнение на изискванията на чл. 19, т. 5 от ЗУО, кмета на общината организира
събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна
дейност, образувани от домакинствата на територията на Общината. В тази връзка считано
от 01.06.2017г. е въведена система за разделно събиране на строителните отпадъци, като за
целта е разположен контейнер за събиране и съхранение на строителни отпадъци.
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Организирани са дейностите по разделно събиране на масово разпространени
отпадъци, във връзка със задълженията на кмета на Общината в чл. 19 от ЗУО, за следните
видове отпадъци: Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО),
негодни за употреба батерии и акумулатори( НУБА), Излезли от употреба гуми (ИУГ) и
излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС).Събирането и предаването за
оползотворяване и рециклиране на изброените по горе видове отпадъци, се осъществява
напълно безплатно, като за целта е необходимо гражданите да уведомят администрацията за
броя и вида на притежаваните от тях отпадъци, след което мобилен екип ги взема от
посочения адрес.
На 16.09.17г. в кампанията по почистване на bTV Media Group „ДА ИЗЧИСТИМ
БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”, бяха почистени 4 незаконни сметища на територията на Общината,
като събраните отпадъци, се извозиха до регламентирано депо. В хода на кампанията бяха
събрани 8 000 кг. отпадъци от територията на общината.
В края на 2017г. бяха кастрирани голям брой от безстопанствените кучета на
територията на Общината, със съдействието на Фондация Лъки хънт. Кампанията ще
продължи и през 2018г.
ПРИОРИТЕТ 4: ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ.
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО
ОБСЛУЖВАНЕ.
И през изминалата година Община Белослав се ръководеше от принципите на
прозрачност и откритост посредством различни канали за осигуряване на информация.
Дейностите, извършвани от Администрацията периодично се популяризираха в местни,
регионални и национални печатни издания и електронни медии.
Продължава организирания приемен ден на кмета, като през годината са приети и
изслушани 71 граждани на общината. Поставени са въпроси от различно естество – лични и
такива засягащи обществения живот.
През месец декември се проведоха общи събрания във всички населени места на
общината, където в присъствието на цялото ръководство на община Белослав, Кмета на
общината направи отчет за изпълнението на програмата за първите две години от мандата.
Продължава публикуването на актуална и достъпна информация за дейността на
Общината във всички направления на интернет страницата и във фейсбук. На интернет
страницата на общината е извършена актуализация на административните услуги с пълна
информация за начина на предоставянето им – цени, срокове, необходими документи,
законови основания и други.
В интернет „Портал за отворени данни“ служителите на общината са публикували в
отворен формат 45 регистъра, които се поддържат от общинска администрация.
В Интегрираната информационна система на държавната администрация се попълва
и поддържа редовно актуална информация в Административния регистър, Регистъра на
услугите, Годишния доклад за състоянието на администрацията и Самооценката на
административното обслужване.
През изминалата година инсталирахме софтуер на сайта на общината „ Free Call“
услуга, която дава възможност през интернет гражданите от всички точки на света да се
свържат с централата на общината и да поставят своите въпроси и предложения.
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
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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.
За отчетния период са извършени общо 5117 броя услуги, от които:
- Технически и общинска собственост - 1356 броя;
- административни услуги – ГРАО и др. – 2393 броя;
- данъчни услуги – 1368 броя
Съставените актове по гражданско състояние са:
-

актове за раждане – 24 броя
актове за граждански брак – 46 броя
актове за смърт – 72 броя

Общо обработените преписки в деловодството на общината са – 13694 броя:
- изходяща кореспонденция - 4270 броя
- входяща кореспонденция - 9424 броя
За поддържане на НБД “Население” ежедневно се извършва актуализация в базата от
служителите на ГРАО. Тя включва обработка на Актуализационни съобщения (АС), които
съдържат данни за промяна на даден показател за едно лице и неговите роднини. Във връзка
с попълване на данни в НБД “Население” се извършват сверки на хартиен Личен
регистрационен картон на живи физически лица с електронен Личен регистрационен картон
(ЛРК) в НБД „Население“.
От месец октомври в Информационния център на общинска администрация е
сформирано изнесено работно място на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за
обслужване на гражданите от общината за издаване на скици и схеми, както и извършване
на изменения в кадастралния регистър. За първите три месеца от предоставянето на услугата
са издадени 76 броя скици, схеми и изменения на недвижими имоти в кадастралния регистър.
С цел подобряване на обслужването на гражданите общинска администрация
продължава да работи с 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.
С въвеждането на комплексно административно обслужване 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.
В изпълнение на изискванията на Закана за електронното управление и Наредбата за
общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните
административни услуги, общинска администрация закупи програмен продукт „АКСТЪР
КОМУНИКАТОР“ чрез който ще се даде възможност за електронен обмен на документи
между администрациите и преминаването на общината към безхартиен обмен на документи.
Имаме готовност това да стане още в първите месеци на 2018 година.
В деловодството на общината са постъпили 59 жалби и сигнали на граждани. За
разглеждане на постъпилите жалби и сигнали са съставени комисии със заповеди на кмета
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на общината, извършени са проверки и са предприети необходимите действия по
отстраняване на поставените проблеми.
По Закона за достъп до обществена информация през годината са обработени 7 преписки, на
които е даден пълен достъп до исканата информация. Жалби за неизпълнение на Закона не
са регистрирани.
Общинска администрация работи активно и по повишаване на квалификацията на
персонала, като за 2017 година в обучения в 11 различни направления и теми са участвали
18 общински служители.
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.

ПРИОРИТЕТ 5: ФИНАНСОВА ПРОЗРАЧНОСТ
Бюджета на Община Белослав е приет с Решение № 256 с протокол №19/19.01.2017г.
на Общински съвет Белослав в размер на 9 143 753лева.
Към 31.12.2017г. уточнения размер на приходите и разходите по бюджета на Община
Белослав е 12 939 318лева, а изпълнението е 10 298 974лв.
І.Изпълнение на приходната част на бюджета
Общото изпълнение на имуществените данъци и неданъчните приходи за периода е 1
978 279лева или изпълнение спрямо плана 91,5%. Уточненият план на имуществените
данъци и други данъци е 914 620 лева, а за отчетния период изпълнението е 869 622лева или
95,08%. За периода са получени 1 108 657лева неданъчни приходи, като постъпленията са от
наеми, такси, услуги. Основният по размер приход е от таксата за битови отпадъци.
През годината общината е получила средства от Централния бюджет в размер на 6
580 137лв. Останалите средства са от целеви приходи от министерства и ведомства.
ІІ.Изпълнение на разходната част на бюджета
При разходване на бюджетните средствата са спазени приоритетите, приети с
решение на Общинския съвет.
Към 31.12.2017г. има извършени разходи в размер на 10 298 974лв., което изразено в
проценти от общо планираните 12 939 318лева са 79,59% .
В структурата на отчета най –голям относителен дял имат разходите за
„Образование” в размер на 4 013 131лв. и за „Жилищно строителство и благоустройство,
комунално стопанство и околна среда” на стойност 3 159 486лв.
През 2017г. общината е обявила 18 обществени поръчки по Закона за обществените
поръчки. Всички обществени поръчки се публикуват в Агенцията по обществени поръчки.
За всяка отделна поръчка се съставя електронно досие на интернет страницата на общинатараздел „Профил на купувача” - https://e-obp.eu/bp/Beloslav. В досието се публикуват всички
документи по обществената поръчка – Решения, обявления, заповеди, протоколи, доклади,
решения за класиране, договори.
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Втората година от мандата приключи успешно под знака на ефективността,
прозрачността и доброто управление, което е доказателство за усилена работа в интерес на
гражданите.
Вярвам, че с високото темпо на работа и мотивация, както и благодарение на добрата
комуникация с Общинския съвет и доверието на гражданите, ще утвърждаваме Белослав,
като по-добро място за живеене.

инж. ДЕЯН ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Изготвил: Д.Монева – Секретар на общината
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