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ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
ЗА МАНДАТ 2015-2019 Г.” ЗА 2018 година
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.
Програмата за управление на община Белослав за мандата 2015-2019 година е
водещ документ в работата на общинска администрация Белослав. В нея са залегнали
основните цели, акценти и параметри за мандата, като основната цел 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.
Изминалата 2018 година бе динамична и резултатна. Година, през която продължихме
изпълнението на инвестиционните проекти, насочени към подобряване на жизнената среда,
насочихме ресурс към дейности и инициативи, които ни помагат в грижата за общината и ни
превръщат в по-добри стопани по отношение на зелената система и услугите, осигуряващи
чистота и нормален ритъм на живот и работа. Осигурихме подкрепа за хората в
неравностойно положение, развивайки социалните услуги. Повишихме ефективността на
администрация, в услуга на гражданите и бизнеса, чрез развитие и въвеждане на нови
електронни услуги.
КЛЮЧОВИТЕ ПРИОРИТЕТИ в работата ни през 2018 година бяха:
 създаване на благоприятни условия за инвестиции, заетост и развитие на община
Белослав;
 осигуряване на условия за по-добро качество на живот,
 за достъпно и качествено здравеопазване чрез подпомагане на МЦ „Белослав” ,
 за развитие на спорта чрез подпомагане на спортните школи;
 работа по национални програми за заетост;
 провеждане на активна и справедлива социална политика, насочена към социално
включване и подкрепа на групите в неравностойно положение ,
 реализиране на богат културен и събитиен календар;
 създаване на привлекателна, екологична и безопасна жизнена среда;
 повишаване компетентността, ефективността и прозрачността на общинска
администрация в услуга на гражданите и бизнеса;
 организиране и провеждане на кампании с различна насоченост.
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ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ.
Изпълнението на този приоритет през 2018 година се изразява в реализиране и в процес на
реализация проекти с европейско, национално финансиране и собствено финансиране.
 “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”) по ОП РЧР 2014-2020
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 процедура
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
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.
 „Модернизация на материално – техническата база, закупуване на оборудване и
обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“ по ПРСР 2014-2020
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 Народно
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.
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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 културно-развлекателните 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.
 „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
българските 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.
 На 01.11.2016 г. беше подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG05FMOP001-3.002-0190-C01 по процедура BG05FM0P0013.002 «Осигуряване на топъл обяд 2016-2019» на Оперативна програма за храни
и/или основно материално подпомагане фонд за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица. Храната се приготвя от избран доставчик на услугата
„Осигуряване на топъл обяд”. Дейността обхваща 150 потребители. Ще бъде
осигуряван топъл обяд на 150 потребители до 31.12.2019г. Обща стойност на проекта
305 250.00 лв.
Реализацията на проекта е предоставянето на социална услуга Обществена трапезария в
община Белослав е насочена към най-нуждаещите се лица, към хората в риск от бедност.
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Проектът се осъществява в съответствие с изискванията на оперативната програма
и операцията за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Представителите
на целевите групи, с които са сключени получават топъл обяд, състоящ се от: супа, основно
ястие, хляб и при реализирани икономии – десерт. Предоставя се разнообразно седмично
меню, като по този начин се осигурява балансирано хранене, спазват се изискванията за
безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене. Храната се доставяна
до потребителите с подходящ за дейността транспорт. През целия период на изпълнението
на проекта се реализират съпътстващи мерки, които се изразяват в информиране и
консултиране на потребителите относно възможностите за ползване на социални и
административни услуги, за здравословно и балансирано хранене, както и други форми на
подкрепа, съдействие, индивидуално или групово консултиране, реализирани в отговор на
установени конкретни нужди и проблеми. В резултат на изпълнението на проекта над 150
лица от община Белослав ще продължат да получават топъл обяд до 31.12.2019г.. Ще бъде
подобрен достъпът им до социални услуги и ще се постигне намаляване на бедността и на
социалната изолация. Общата цел на проектното предложение е намаляване на бедността
чрез осигуряване на обяд на лица, живеещи във висока степен на бедност и социална
изолация, а специфичната цел е предоставяне на услугата обществена трапезария, чрез
външен изпълнител, която да осигурява обяд на над 150 от нуждаещите се лица от община
Белослав.

 Община Белослав сключи с Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие
на човешките ресурси" 2014-2020 г., договор № BG05M9OP001-2.002-0261-С01 за
безвъзмездна финансова помощ по Процедура за директно предоставяне
BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” с проект „ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В
ДОМАШНА СРЕДА – ИНОВАТИВНИ УСЛУГИВ ПОДКРЕПА ЗА СОЦИАЛНО
ВКЛЮЧВАНЕ /ФАЗА 2
Проекта стартира на 05.01.2016 г. и е с продължителност 20 месеца , а срокът на
предоставяне на социалната услуга „ Домашен санитар ” – 18 месеца.
Обща стойност на проекта 198 356,60 лв.
Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот и достъпна до услуги за
социално включване в отговор на комплексните потребности на хора с увреждания и хора
над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на
социалното изключване и бедността .
По проекта са назначени 24 домашни санитари, които обслужват 34 лица с увреждания и
самотно живеещи лица над 65 г. Паралелно с 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 в здравна подкрепа
от медицинско лице.

Подадени в ИСУН проекти:
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 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и
обзавеждане на административните сгради на Община Белослав, отредени за
административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги” по
Програма за развитие на селските райони, Процедура чрез подбор BG06RDNP0017.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или
обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел
подобряване на тяхната енергийна ефективност“ 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“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Подадено на
12.07.2018 г.
Основната цел на проектното предложение е:
Осигуряване на инвестиция за
разработване и реализиране на проектно предложение: “Прилагане на мерки за енергийна
ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на Община
Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на
обществени услуги, със следните подобекти:
1. Административни сгради на община Белослав, находящи се на ул. „Цар Симеон
Велики“ № 23 в гр. Белослав, община Белослав;
2. Административна сграда на община Белослав, находяща се на ул. „Гебедже“ № 8, гр.
Белослав, община Белослав“;
Реализацията на проектното предложение ще допринесе за насърчаване на устойчивото
развитие и съхранение на жизнената среда в община Белослав, както и оптимизиране на
предоставяните услуги от служителите на Общинска администрация Белослав към
жителите на общината.
Специфични цели на проекта:
• Насърчаване повишаването на енергийната ефективност на местно ниво чрез
качествено прилагане на енергоефективни мерки в сграда със социална насоченост;
• Стимулиране изграждането на устойчиво партньорство с неправителствения сектор в
сферата на енергийна ефективност и прилагането на мерки в сгради публична и общинска
собственост;
• Повишаване на ефективността на потреблението на енергия и намаляване на
консумацията и разходите за енергия при постигане на съответен комфорт,
• Осигуряване на модернизирана, рентабилна и съвременна инфраструктура,
• Намаляване на емисиите на вредни вещества в околната среда и подобряване на
качеството на околната среда в общината;
• Възможност за подходящи инвестиции на спестените средства.;
• Оптимизиране на предоставяните
услуги от служителите на
Общинска
администрация Белослав към жителите на общината, свързани с устройство на
територията, гражданска регистрация и актосъставяне, технически услуги - деловодство,
местни данъци и такси, обредно обслужване, административно - правни услуги и др.
Стойността на проекта е 513 180.05 лв., явяваща се 100% от предстоящата инвестиция
 „Рехабилитация и обновяване на площадно пространство за широко обществено
ползване на с. Езерово, община Белослав и паркова зона в кв. „Акации“, гр.
Белослав“
по
Програма
за
развитие
на
селските
райони,
- Процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или
обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно
задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
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малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Подадено на 11.07.2018 г.
Основна цел на проектното предложение е в пълно съответствие с основните цели на ПРСР
2014-2020, а залегналите дейности ще спомогнат за постигане на целите на 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“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., като съответно – чрез
извършването на строителни дейности ще се допринесе за реализиране на икономия на
енергия и подобряване на качеството на средата, и не на последно място – осигуряването на,
обособяването на достъпна физическа среда ще допринесе за интегрирането на групите в
неравностойно положение и за повишаване на безопасността и подобряване сигурността на
целевата група.
Състоянието на обществено достъпната среда/обществени зони в селските райони в една
държава са показател за нейното икономическо състояние. България изостава от съседните
държави в развитието на тази среда и инфраструктура, което би могло да се разгледа като
една от големите пречки за привличане на инвестиции. Публичната среда в България страда
от хроничен остър недостиг на средства за нейната своевременна модернизация и поддръжка,
което да подобри привлекателността и, както и да се подпомогне развитието на икономиката,
чрез укрепване на различните агломерационни ареали и обществени центрове от регионално
значение.
Община Белослав, от своя страна, полага грижи за състоянието и поддържането на
обществената среда, създава и осигурява необходимите условия за нейното поддържане в
рамките на ограничените си възможности. Ролята на местната власт е ключова за постигане
на устойчиво развитие в сферата на подобряване на общественодостъпната среда и
осъществяване на политики и програми, интегриращи икономически, социални и екологични
аспекти в съответствие с местните условия. Настоящият проект е насочен към реализиране
на дейности, които да подобрят обществено достъпната среда в общината, в т.ч. създаване на
достъпна архитектурна среда за хората в неравностойно положение, както и към цялостното
повишаване на нейното качество. Друга важна цел на проектното предложение е да се
подобри физическата среда на общината, която да допринесе за развитието на селския район,
в частност територията на Община Белослав. Проектното предложение приоритетно е
насочено към подобряване привлекателността и развитието на зоните за отдих, гаранция за
устойчивото й развитие като ключов център за сближаване и растеж в цялата община.
Стойността на проекта е 782 010.60 лв., явяваща се 100% от предстоящата инвестиция
 „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Белослав
– кв. „Младост” по Програма за развитие на селските райони- Процедура чрез подбор
№ BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация
на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към
тях“ 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“ от Програма за развитие на селските райони
2014 – 2020 г., подадено на 28.06.2018 г.
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Уличната мрежа има структуро-определящо значение за икономиката на град
Белослав. Визията за развитие на Община Белослав е тя да се развива и превърне в
привлекателно място за живеене и труд, осигуряващо добра жизнена среда , привличаща и
задържаща своето население с конкурентноспособна, диверсифицирана местна икономика,
подкрепяна от социално отговорна и компетентна местна власт и администрация.
Ефективният ремонт на уличната мрежа в кв.“Младост“ , гр. Белослав е от основно значение
за политиката на Общината по отношение на социално икономическото състояние и
развитие, осигуряване на удобство при пътуването и безопасност на движението, намаляване
на транспортните разходи и на разходите за поддръжка на уличната мрежа.
Реализирането на проектa неминуемо ще се отрази върху качеството на живот, тъй като са
поставени реални и изпълними цели :
•
Подобряване и възстановяване инфраструктурата, социално икономическото
развитие и достъпността между общинския център Белослав и квартал „Младост“;
•
Създаване на благоприятна и приветлива среда за работа и пътуване на жителите и
гостите на града;
•
Градът ще стане по привлекателен за бизнес и външни инвеститори, които търсят
добра транспортна обезпеченост;
•
Ще се икономизират дейностите на същата територия;
•
Ще се повиши качеството на живот на населението;
Предвижда се изграждане на улици в кв.“Младост“ гр. Белослав с цел осигуряване условия
за по-добро транспортно и комуникационно обслужване на населението, безопасност на
пешеходното движение и добро отводняване. Проектът обхваща следните улици за
изграждане и рехабилитация в квартал „Младост“ град Белослав: ул."Цар Освободител" от
км. 0+000 до км. 0+346, ул."Хан Кубрат" от км. 0+000 до км. 0+205, ул."Цар Самуил" от км.
0+000 до км. 0+169, ул."Св. Св. Кирил и Методий" от км. 0+000 до км. 0+538 и ул."Цар
Калоян“ от км. 0+000 до км. 0+247.
Заложените улици по проекта са основните артерии в града от което произтича че същите
следва да бъдат в добро и безопасно състояние, което е предпоставка за привличане на
инвестиции и насърчаване на заетостта.
Така заложените цели в пълна степен кореспондират с целите и очакваните резултати на
процедура BG06RDNP001-7.001, а именно създаването и обновяването на малки по мащаби
публична и техническа инфраструктура, която от своя страна да доведе до създаването на
оптимална жизнена среда на селските райони, опазването на околната среда, създаването на
достъпност и развитие на икономиката и образованието.
Изпълнението на дейностите по проекта ще допринесат за подобряване на жизнения стандарт
на населението. Инвестициите в уличната инфраструктура играят ключова роля за прогреса
и социално- икономическото развитие на всяка страна и на всеки отделен регион. В
икономически аспект пътният транспорт увеличава производството, оборота и работните
места в секторите, свързани с транспортната дейност.
Стойността на проекта е 1 131 642.55 лв., явяваща се 100% от предстоящата
инвестиция
Подготвени за кандидатстване в ИСУН проекти:
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 "Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и
обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение със
следните подобекти:
Подобект 1: "Сграда на ДГ "Незабравка", с. Страшимирово, община Белослав, находяща се
в УПИ XVII /идентичен с ПИ 69763.501.493/, кв. 8 по плана на c. Страшимирово, община
Белослав” и
Подобект № 2: Сграда на ДГ ”Дора Габе” с. Езерово, общ. Белослав, находяща се в УПИ ІІ254- /идентичен с ПИ 27125.501.235/, кв.20 по плана на с. Езерово, община Белослав“ по
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите
местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Основната цел е намаляване на потреблението на енергия и ограничаване на
емисиите на СО2 чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в детските градини: ДГ
"Незабравка" с. Страшимирово и ДГ "Дора Габе" с. Езерово, община Белослав. На базата на
техническите характеристики на сградите, в проектното предложение са заложени
задължителните и съпътстващи мероприятия, чрез които да се осигури повишаване на
енергийните характеристики на сградите, намаляване разходите на енергия, подобряване на
цялостния облик на институциите и създаване на по-добри условия за живот в детските
заведения в с. Страшимирово и с. Езерово, община Белослав. С проекта целим обновяване,
реновиране и модернизиране на съществуващия общински сграден фонд чрез подобряване
на наличната и създаване на нова материална база за образователни и културни дейности.
Специфични цели на проекта:
• Насърчаване повишаването на енергийната ефективност на местно ниво чрез
качествено прилагане на енергоефективни мерки в сгради със социална насоченост;
• Стимулиране изграждането на устойчиво партньорство с неправителствения
сектор в сферата на енергийна ефективност и прилагането на мерки в сгради публична
общинска собственост;
• Повишаване на ефективността на потреблението на енергия и намаляване на
консумацията и разходите за енергия при постигане на съответен комфорт;
• Осигуряване на модернизирана, рентабилна и съвременна инфраструктура;
• Намаляване на емисиите на вредни вещества в околната среда и подобряване на
качеството на околната среда в общината;
• Възможност за подходящи инвестиции на спестените средства;
• Качествено подобряване условията на пребиваване на децата и служителите в
детските заведения.
Стойността на проекта ще е около 500 000 лв., явяваща се 100% от предстоящата
инвестиция.
 "Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес
площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав."
С проектно предложение: „Проектиране и изграждане на стрийт фитнес площадка в УПИ II299- „за спортно-стопански дейности”/ ПИ с идентификатор 03719.502.3131/, кв.157 по плана
на гр. Белослав, община Белослав” за кандидатстване по мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ към стратегия на Местна инициативна група Аврен-Белослав, финансирана
по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите
местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР), по
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
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Целите по проекта са :
Развитие на спорта, чрез изграждане на модерна спортна база отговаряща на Европейските
стандарти е приоритетна цел на Обшина Белослав. Това е възможно единствено, чрез
популяризиране на спортни игри, като баскетбол и волейбол. В тази връзка се поражда
неотложната и спешна необходимост от изграждане на спортната площадка и превръщането
й в модерна и многофункционална. Спортната площадка в гр. Белослав, предмет на
настоящият проект ще допринесе за подпомагане физическото укрепване на подрастващото
поколение. С изграждането на стрийт фитнес площадка ще се развие масовия спорт сред
населението на Общината.
Стойността на проекта е 281 657.68 лв., явяваща се 100% от предстоящата инвестиция.
Изпълнени обекти по капиталовата програма през 2018 година:
 „Изработване на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по
проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане
на административните сгради на Община Белослав, отредени за административни
нужди на общината и предоставяне на обществени услуги, със следните
подобекти:
Подобект № 1: Административни сгради на община Белослав, находящи се на ул.
„Цар Симеон Велики“ № 23 в гр. Белослав, община Белослав
Подобект № 2: Административна сграда на община Белослав, находяща се на ул.
„Гебедже“ № 8, гр. Белослав, община Белослав“
 Изработване на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по
проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане
на общинска образователна инфраструктура с местно значение за обект „Сграда
на ДГ „Първи юни“ c. Страшимирово, община Белослав;“
 Прилагане на мерки за енергийна ефективност и модернизация на обществена
сграда - Клуб на пенсионера „Никола Лефтеров“ с.Страшимирово, община
Белослав“
 .Рехабилитация на детска площадка на ул. „Дунав”, кв. „Акации”, гр. Белослав
 Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор за обект
„Рехабилитация и обновяване на площадно пространство за широко обществено
ползване с. Езерово, община Белослав
 .Рехабилитация на местни общински пътища в землището на с.Разделна, община
Белослав
 Основен ремонт на автоспирка с. Разделна, община Белослав
 Изграждане на зона за отдих и детска площадка в с. Страшимирово, община
Белослав
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 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."
 Спортна площадка и стрийт фитнес на Крайбрежната алея гр. Белослав
Капиталовите разходи за 2018 година са в размер на 1 346 871 лева.
Управлението на общинската собственост е една от основните задачи, които изпълнява
администрацията и се изразява в:
 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.
През изминалата 2018 г. са съставени:
 67 бр. актове за общинска собственост, от които 17 бр. за публична общинска
собственост и 50 бр. за частна общинска собственост.
Същите са заведени в регистрите за публична и частна общинска собственост и за всеки един
от тях има направено досие, съгласно изискванията на Наредба № 8 от 17.12.2009 г. за
утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот –
общинска собственост и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост и за
определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им. Всички новосъставени актове
за общинска собственост са вписани в Службата по вписвания в гр.Варна.
На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за общинската собственост „Имотите, неправилно
актувани като общинска собственост, както и имотите, основанието за актуването на които е
отпаднало, се отписват от актовите книги със заповед на кмета на общината и се предават на
собственика”. През 2018 г. са издадени 17 бр. заповеди за отписване от актовите книги на
имоти или части от тях.
Периодично се отразяват в досиетата към АОС, в разписните листи за имотите и в
главните регистри договорите за продажба на общински имоти, за учредено право на строеж,
пристрояване и надстрояване, за учредено право на ползване, както и заповедите за
отписване на общински имоти, които са престанали да са общинска собственост.
Реализираните приходи от управлението и стопанисването на общинските имоти са както
следва:
 За отдадените под наем общински имоти или части от тях (сграден фонд) за 2018г. са
постъпили суми в размер на 22 641,57 лв. Относно събираемостта на наемите,
Общинска администрация – Белослав изпраща писма до наемателите за погасяване на
задълженията им, а за просроченото време на плащането начислява законна лихва.
 От отдадени под наем и под аренда земеделски земи и мери и пасища за индивидуално
ползване на животновъди за паша на животни за 2018 г. са постъпили общо 12 898,10
лв., без ДДС.
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 В регистъра „Общинска собственост” на сключените договори за наем,
ползване, управление, учредяване на вещни права и продажба на имоти – общинска
собственост за 2018 г. са вписани 54 договора, от които:
o Договор за отдаване под наем на общински имот – 16 бр.
o Договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване – 2 бр.
o Договор за учредяване право на пристрояване – 21 бр. В приход за 2018 г. от
него са постъпили 4 469 лв., без ДДС;
o Договори за покупко-продажба на общински имоти по реда на чл. 35, ал. 3 от
ЗОС – 14 бр. В приход за 2018 г. от тях са постъпили 54 170,00 лв., без ДДС.
o Замяна на недвижим имот – 1 бр.
 От такси тротоарно право за 2018 г. са постъпили суми в размер на 33 504,28 лв. В
приход такси - пазари за 2018 г. са постъпили суми в размер на 910,50 лв.
 През 2018 г. са извършени 2 услуги на граждани по учредяване право на прокарване
през общински имоти по смисъла на чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията
на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, като в
приход от тях са постъпили 857,00 лв.
ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ,
МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ.
ОБРАЗОВАНИЕ
 Продължаваме да работим в тясно взаимодействие и сътрудничество с всички
заинтересовани институции по обхващане и включване в образователната система на
деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Изпълняваме
мерки за превенция на преждевременно напускане на училище ;
 Осигуряваме условия за спорт и двигателна активност;
 Подобряваме сигурността на всички детски градини чрез видеонаблюдение и/или
физическа охрана.
 През 2018 година Местната комисия за борба с противообществени прояви на
малолетни и непълнолетни при Община Белослав е работила с 4 деца , извършили
противоправни деяния и с техните семейства. С 13 деца и с техните родители работят
обществени възпитатели, а 8 деца са насочени за индивидуална работа с психолог в
Консултативния кабинет към Местната комисия за борба с противообществени
прояви на малолетни и непълнолетни;
 Въведена е система на делегирани бюджети в детските градини на територията на
община Белослав;
 Преобразувана е ДГ „Първи юни” с филиали в кв .Акации и с. Страшимирово в
самостоятелни детски градини „Калина Малина” в кв. Акации и „Незабравка” в с.
Страшимирово;
 Организирани са различни конкурси и състезания;
 Организирано е столовото хранене в училищата ;
 Осигурена е междуселищна и вътрешна транспортна схема за превоз на деца и
ученици, посещаващи детска градина и училище
 За насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби в
изпълнение на Общинската програма за насърчаване на творческите заложби на деца
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с изявени дарби през 2018 година е предоставено еднократно подпомагане в
размер на 200 лв. на 1 дете, класирано на 1 място в национален конкурс.
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
 Продължава предоставянето на социалната услуга: „ Личен асистент“. Потребители на
услугата са 35 лица в невъзможност за обслужване и самотноживеещи възрастни хора;
 Продължава предоставянето на услугата „Топъл обяд” , чрез която е осигурен
безплатен обяд на 150 лица;
 Развитие на услугата „приемна грижа“ за деца в риск;
 Създаден е Обществен съвет за социална политика, с оглед предприемане на конкретни
мерки за пълноценно сътрудничество и подкрепа на уязвими групи от обществото
(заетост, здравеопазване, образование, социални дейности);
 Извършен е основен ремонт на Пенсионерски клуб „Никола Лефтеров” село
Страшимирово;
 Поддържаме материалната база на всички пенсионерски клубове и са създавани
условия за пълноценен социален живот на пенсионерите;
 Организирани са безплатни профилактични прегледи в пенсионерските клубове –
кардиолог, флурографски и очен преглед;
 Предоставена е финансова подкрепа на : 2 семейства и двойки с репродуктивни
проблеми и на 17 лица със здравословни проблеми и инцидентно възникнали нужди;
 Предоставена е ежемесечна финансова подкрепа за транспорт на 5 деца със специални
образователни потребности, които пътуват до Варна и обратно;
 Предоставени са 277 пакети с храни на лица по списъци на АСП;
 Обезпечена е дейността на млечната кухня и домашния социален патронаж.
 Проведени са здравни кампании и инициативи.
 Общината насърчава заетостта на местно ниво по проекти „Обучение и заетост“ и
„Обучение и заетост на младите хора“. Целта на изпълнението по двата проекта е да се
даде допълнителна възможност за устойчива заетост на една от най-уязвимите групи на
пазара на труда. В изпълнение на програмата за „Обучение и заетост“ на безработни
лица с трайни увреждания общината назначи 5 човека на длъжност „Охранител“ в
Детските градини на територията на общината. Назначени са хора с трайни увреждания,
навършили 30 годишна възраст. Трудовите договори са на 8 часов работен ден за срок
от 24 месеца.
Отново по проект „Обучение и заетост на младите хора“, за хора с трайни увреждания,
до 29 годишна възраст са назначени 2 младежи на длъжност „Специалист държавна
администрация“ с работни места – община Белослав и Кметство село Страшимирово.
Трудовите договори с двете лица са на 8 часов работен ден за срок от 24 месеца.
Проектите се реализират с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд по ОП
„Развитие на човешките ресурси“.
СПОРТ
 Предоставена е финансова и организационна подкрепа на спортни клубове и спорни
инициативи ;
 Изградена е площадка за фитнес на открито;
 Проведени са спортни празници и инициативи, популяризиращи спорта като
инструмент за здраве и социално приобщаване;
КУЛТУРА
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 Дейностите в областта на културата бяха насочени към провеждане на
политика по опазване и популяризиране на културните ценности;
 В рамките на календарната 2018 г. е оказана финансова и организационна подкрепа
на значителен брой проекти на читалищата и местни творци, посредством
включването им в Културния календар и съдействие от общината при реализирането
им;
 Реализирахме богат културен и събитиен календар, обогатен с нови и вече утвърдени
празници и мероприятия
ЕКОЛОГИЯ И ОКОЛНА СРЕДА.
 Възстановена е организацията по събирането, оползотворяването и обезвреждането
на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на
територията на Общината. В тази връзка са разположени 5 бр. контейнери в светло
син цвят с вместимост 6 куб.м. за събиране и съхранение само за строителни
отпадъци.
 Въведена е нова експериментална система за разделно събиране на облекла, обувки,
чанти и колани.
 Обезпечени са всички подадени заявления за подмяна, поради амортизация на стари
домакински съдове за съхранение на битови отпадъци.
КАМПАНИИ И ИНИЦИАТИВИ
 За трета поредна година се включихме в инициативата „Часът на Земята”
 Подкрепихме група млади хора, които почистиха от отпадъци ЗМ „Ятата”.
Количеството отпадъци, които се събраха се транспортираха до депото в с. Въглен;
 Проведохме традиционната кампанията „Зелен Белослав”, в която бяха засадени над
200 бр. фиданки от видовете „ Акация” и „Бял бор”, на територията на Община
Белослав;
 В кампанията „Да изчистим България Заедно” почистихме замърсени зони и
територии, крайпътни зони, паркове, алеи и др. Събраното количество отпадъци се
транспортирахме до регламентирано депо в с. Въглен.
 За трета поредна година община Белослав, обявихме 22.09.2018г. за „Ден без
автомобили”, който е част от инициативата „Европейска седмица на мобилността”;
 Подкрепихме Благотворителната кампания „Аз вярвам и помагам“, която
организира събиране на пластмасови капачки за закупуване на медицинска апаратура
в помощ на новородените деца в МБАЛ „Св. Анна - Варна“ и СБАГАЛ „Проф. д-р
Димитър Стаматов - Варна“. Събрахме и предадохме 204 кг. пластмасови капачки в
помощ на кампанията;
 Съвместно с „Екоколект” АД организирахме посещение на група ученици от всички
учебни заведения на „Интерактивен музей пътят на отпадъците”, находящ се в гр.
Девня.

 През 2018г. продължиха дейностите по
кастриране и обезпаразитяване на
неагресивни безстопанствени кучета на територията на Общината. Към 01.12.2018г.
броят на обработените животни е над 50, като кампанията ще продължи и през 2019
г. ;
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За нарушаване на екологичните правила са съставени
17 броя глоби и актове на физически и юридически лица.
ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ.
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО
ОБСЛУЖВАНЕ.
 Модернизираме административното обслужване като осигурихме необходимите
средства за закупуване и актуализиране на програмни продукти, повишаваме
административния капацитет на служителите, работим на принципа на
комплексното административно обслужване, чрез набавяне на информация и
документи по служебен път с цел облекчаване на гражданите, преминахме изцяло
на безхартиен обмен на документи към всички администрации регистрирани в
системата за електронен документооборт;
 Административното обслужване на гражданите и бизнеса се осъществява на
принципите на прозрачност и диалог. В рамките на календарната година общинска
администрация е изпълнила близо 5000 услуги на граждани и бизнеса в следните
направления:
- технически услуги - 1242 броя;
- административни услуги – 2410 броя
- данъчни услуги – 1245 броя;
 През деловодството на общината са преминали 8048 преписки – входяща и изходяща
кореспонденция;
 Продължава обслужването на изнесено работно място в квартал Акации;
 Извършихме сканиране на поддържаните стари семейни регистри на населението във
всички населени места на общината, като улеснихме достъпа до информацията
съдържаща се в тях;
 Въведохме провеждането на два нови ритуала за сключване на граждански брак –
битов ритуал и ритуал с включена разходка по езерото с моторен кораб „Белла“.
 Заехме второ място от 265 български общини в изготвения Рейтинг на активната
прозрачност сред българските държавни институции „Програма достъп до
информация” ;
 На шестнадесетата церемония по връчване на награди за принос в
областта на свободата на информация по повод Международния ден на правото да
знам,организирана под патронажа на Програма Достъп до Информация.
на общината бе връчена награда “Златен ключ”, в категорията "ИНСТИТУЦИЯ,
НАЙ-ДОБРЕ ОРГАНИЗИРАЛА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ГРАЖДАНИ".
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
Работим за постигане на по-сигурна и спокойна среда на живот на жителите на община
Белослав, като оказваме подкрепа на УП „Белослав-Аврен” за осъществяване на дейността
им. Чрез изграденото видеонаблюдение на територията на цялата община се засили контрола
и се наложиха санкции при констатирани нарушения . Местната комисия за борба срещу
противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към община Белослав съвместно с
инспектор детска педагогическа стая работи с младежите срещу разпространение и употреба
на наркотични вещества, хулигански прояви и превенция на престъпността.
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ФИНАНСОВА ПРОЗРАЧНОСТ
Бюджета на Община Белослав е приет с Решение № 396 с протокол №31/05.02.2018г. на
Общински съвет Белослав в размер на 11 082 818лева.
Към 31.12.2018г. уточнения размер на приходите и разходите по бюджета на Община
Белослав е 12 341 639лева.
Изпълнение на приходната част на бюджета
Общото изпълнение на имуществените данъци и неданъчните приходи за периода е 2 411 901
лева или изпълнение спрямо плана 95.63%.
Уточнения план на имуществените данъци и други данъци е 1 080 800 лева, а за отчетния
период изпълнението е 967 464лева или 89.51%.
За периода сме получили 1 444 437лева 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 7 432 880лв.
Останалите средства са от целеви приходи от министерства и ведомства.
Към 31.12.2018г. имаме извършени разходи в размер на 10 418 676 лева, което изразено в
проценти от общо планираните 12 341 639 лева са 84.42% .
В структурата на отчета при изпълнение на държавни дейности, най –голям относителен дял
имат разходите на функция „Образование”, а в местни дейности на функция „Жилищно
строителство и благоустройство, комунално стопанство и околна среда”.
Приемането на бюджета на общината е предхождано винаги от публично обсъждане, а
всички отчети за изпълнението на бюджета са публикувани на интернет страницата на
общината.
Реализацията на програмата за управление става факт благодарение на общите усилия на
кмета на общината, общинския съвет, общинска администрация, гражданското общество,
както и добрия диалог с представителите на областната и централна власт.
Благодаря на всички, които направиха възможно реализирането на отделните стъпки и
детайли от цялостната програма за управление на община Белослав.
инж. ДЕЯН ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
Изготвил: Д.Монева – Секретар на общината
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