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УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ,
Броени дни ни делят от края на мандат 2015-2019 година. Преди 4 години застанах
пред вас и поисках вашето доверие с ясно формулирана визия за развитието на община
Белослав – привлекателно място за живеене с чиста природа, съвременна
инфраструктура, динамично и устойчиво развитие на местната икономика, достъпни
градска среда и социални услуги. Днес, четири години по-късно представям отчет пред вас
какво успяхме свършим.
Работа на мен и моя екип бе насочена в усилия за осигуряване на дългосрочно
позитивно устойчиво развитие на общината, за създаване на по-добри условия за живот на
населението, за развитие на икономиката и за увеличаване на социалните придобивки.
Знам, че мнозина сами виждат и оценяват направеното. Знам, че има и хора, които
независимо от това, което виждат са критични. Знам, че има и такива, които не се
интересуват. Искам да благодаря на всички – и за подкрепата , и за критиката. Благодаря на
всички граждани на общината – за това, че в ежедневните си срещи с тях разбирах, кои са
важните за общината цели и задачи, които се стремяхме да реализираме чрез знанията и
уменията, притежавани от общинска администрация – Белослав и с воденето на разумна
бюджетна политика.
Аз и моят екип, работихме отговорно и всеотдайно. Вслушвахме се във вашите съвети
и критики, учихме се от пропуските и надграждахме постигнатото. Постигнахме много в
усилията си да направим Белослав красиво и уютно място.
Благодаря и на общински съвет – Белослав за подкрепата и резултатна съвместна
работа! Благодаря за градивната критика, защото тя ни правеше по-силни и ни мотивираше
да продължаваме да търсим най-добрите решения !
Благодаря на колегите от общинска администрация за ежедневния труд, който
полагат, за да се реализират всички проекти.

ИНВЕСТИРАХМЕ В ИНФРАСТРУКТУРА

➢ Рехабилитирахме уличната мрежа на територията на общината ни;
➢ Започнахме изграждането на улична мрежа в кв. „Акакции“ и „Младост“ в гр.
Белослав;
➢ Рехабилитирахме Местния път в с. Разделна („Белият път);
➢ Санирахме и създадохме съвременни условия за обучение в СУ „Св.св.Кирил и
Методий” гр. Белослав;
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Ремонтирахме сградата на НЧ „Добруджа-1929” в с.Разделна
Изградихме Крайезерна алея в гр.Белослав;
Изградихме зона за отдих с детски кът в с.Страшимирово;
Изградихме детски площадки в гр. Белослав, от които и в кв.Акации и с.Езерово;
Реновирахме сградата на Клуба на пенсионерите „Никола Лефтеров” в с.
Страшимирово. ;
Доизградихме битово-фекалната канализация в гр. Белослав;
Изградихме ВиК мрежа в кв. „Стара гара“ в с. Разделна;
Изградихме спортна площадка и стрийт фитнес на Крайбрежната алея гр.
Белослав;
Санирахме три жилищни сгради по Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Белослав.
Модернизирахме базата на Читалище „Съзнание -1926” гр. Белослав чрез
закупуване на обзавеждане и оборудване;
Стартира изпълнението на проект за осигуряване на достъпна среда на
обществена сграда Народно читалище "Съзнание - 1926 г. „;
Изградихме видео наблюдение на територията на цялата община;
Започнахме основен ремонт на открития отводнителен канал и облагородяване
на зоната около него, известна с чешмата „Чучурките“ ;
Започнахме аварийно-възстановителни мероприятия по възстановяване и
укрепване на пропадаща част от гробищен парк в гр. Белослав. ;
Подновихме на много места уличното осветление;
Създадохме приятни условия за чакане на позващите Ферибот „ Белослав” чрез
обновяване на чакалните от двата бряга на Фериботния комплекс.

Много проекти подготвихме, които допринасят за изграждане на добра и
привлекателна среда за живот и бизнес в община Белослав и дават възможности за
привличане на инвестиции. Реализирането и завършването на всеки един от тях сме го
изживявали като успех, а голяма част от проектните инвестиции продължават да се
реализират.
Но няма как да не отбележим началото на един емблематичен за общината проект.
Проекта, който определям за най-успешен за мандата е все още в процес на изпълнение. Това
е проект, който е единствен по рода си към момента на територията на Република България,
за който е необходим един по-дълъг период на реализиране. Той ще има своето
изключително положително въздействие не само на територията на община Белослав, но и в
национален мащаб. Става въпрос за ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУНЕЛ ПОД ПЛАВАТЕЛЕН
КАНАЛ 2, СВЪРЗВАЩ СЕВЕРНАТА И ЮЖНАТА СТРАНА НА ОБЩИНАТА.
Подписахме Споразумение с Европейската инвестиционна банка и стартираха дейностите
по предпроектното проучване.
ПОЛОЖИХМЕ ЗНАЧИТЕЛНИ УСИЛИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И
ОРГАНИЗИРАХМЕ РЕДИЦА ЕКОЛОГИЧНИ КАМПАНИИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ,
ПОЧИСТВАНЕ, СЪБИРАНЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ, РАЗДЕЛНО
СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И ДРУГИ.
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Поставихме си амбициозната задача да осигурим условия за промяна на екологичната
обстановка. Един от най–важните проекти, който изпълнихме е “Закриване и рекултивация
на общинско депо за неопасни отпадъци „Дълбок дол“, находящо се в гр. Белослав”. С
реализацията му постигнахме намаляване на негативното въздействие върху компонентите
на околната среда–почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води и елиминиране
на рисковете, произтичащи от движението и разпространението на гудроновите
замърсявания в тялото на депото и извън него.
Друга цел беше да развием екологичната култура на гражданите от различните
възрастови групи. Изборът на подходящ метод на взаимодействие беше от ключова важност
за успешното гражданско участие в сферата на опазването на околната среда.
Горд съм, че успяхме заедно с жителите на община Белослав да спрем
реализирането на инвестиционни намерения, които биха влошили качеството на живот
на населението.
Създадохме условия за включване на населението в много инициативи по опазване на
околната среда. Броят на гражданите, които активно участват в озеленителните кампании и в
кампаниите по почистване се увеличава ежегодно.
Считам, че постигнахме добри
екологични параметри, съответстващи на
Европейските норми за запазена природна среда с привлекателни условия за живот. Това е
предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична среда с по-високо качество на живот
и нови възможности за икономическо и социално развитие.

РАБОТИХМЕ С ГРИЖА ЗА ХОРАТА И УТВЪРДИХМЕ УСТОЙЧИВ СОЦИАЛЕН
МОДЕЛ
➢ Реализирахме социални дейности, финансирани от бюджета;
➢ Открихме социална трапезирия и осигурихме безплатен обяд ежедневно на 150
човека;
➢ Осигурихме подкрепа на лица в неравностойно положение;
➢ Поддържахме и обновявахме пенсионерските клубове;
➢ Обезпечихме дейността на детска млечна кухня;
➢ Поддържаме сградите на детските градини и в тях е уютно и приятно;
➢ Въведохме система на делегиран бюджет в детските градини и им предоставихме
възможност за по-голяма финансова независимост;
➢ Дофинансирахме училища с маломерни паралелки;
➢ Инвестирахме в квалификацията на педагогическия персонал в детските
градини;
➢ Увеличихме парите за спорт и предложихме разнообразен спортен календар;
➢ За подпомагане на социално слаби и тежко болни граждани ежегодно в бюджета
планирахме средства и предоставяхме еднократни помощ.
➢ Приехме програма за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми и
предоставяхме подкрепа на такива двойки.
➢ Работим по проект „Приеми ме” - осигуряване на приемна грижа;
➢ Разкрихме консултативен кабинет за социална превенция. В него се предоставят
безплатни консултации с психолог или обществен възпитател,консултативна и
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възпитателно-корекционна дейност на деца и ученици от 8 до 18 години и
родителите им и други дейности.
Организирахме безплатни профилактични прегледи и подкрепяме дейността на
МЦ-Белослав.
Успяхме да интегрираме във всички наши дейности хора от уязвими групи,
които до момента са били поставени в ситуация на социална изолация.;
Ежегодно предоставяхме дърва за огрев на по-ниски цени от пазарните;
Договорихме и предоставяме карти за пътуване на пенсионери и хора в
неравностойно положение на преференциални цени;
Осигурихме заетост на младежи до 29 години по различни национални програми;
Разкрихме изнесено работно място за обслужване на граждани в кв.”Акации”;
Предложихме нови ритуали при сключване на граждански брак;
Подкрепихме кампания „Аз вярвам и помагам”;
Създадохме редица партньорства с неправителствени организации и Община
Майко Каунти Кансъл, Ирландия;
Привлякохме инвеститори на територията на общината, които допринасят за
трудовата заетост на населението. Предстои откриване на общо над 600 работни
места в „ОЛИВА“ АД., ТЕЦ „Варна” и на новите зърнени терминали и
пристанища ;
Подкрепихме и съдействахме на международната експедиция „АБОРА“ 4 да
конструират своя кораб, именно тук в Белослав.;
Предоставяме хранителни продукти от първа необходимост, осигурени по
Оперативната програма за храни, чрез мрежата на Българския червен кръст
(БЧК).;
Проведохме редица спортни мероприятия;
Спечелихме финансиране от инициативата WIFI4EU - проект на Европейската
комисия за изграждане на безплатен безжичен интернет на обществени места на
територията на общината ни.
Осигурихме непрекъсната денонощна връзка между северната и южната страна
на общината чрез въвеждане на денонощни курсове в разписанието на М/Ф
„Белослав“.

ЗАПАЗИХМЕ И ОБОГАТИХМЕ КУЛТУРНИТЕ ТРАДИЦИИ
Заедно празнувахме и се веселихме. На жителите и гостите на община Белослав
предложихме богат и разнообразен културен календар.

ЗАЕХМЕ ВТОРО МЯСТО ОТ 567 ИНСТИТУЦИИ , в т.ч. 265 БЪЛГАРСКИ
ОБЩИНИ В ИЗГОТВЕНИЯ РЕЙТИНГ НА АКТИВНАТА ПРОЗРАЧНОСТ сред
българските държавни институции по „Програма достъп до информация”.
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ПОЛУЧИХМЕ “ЗЛАТЕН КЛЮЧ”, в категорията "ИНСТИТУЦИЯ, НАЙ-ДОБРЕ
ОРГАНИЗИРАЛА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ".

ПРЕДЛОЖИХМЕ НОВИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ОТ КОИТО ЕДНА
ОТ НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОСЛАВ
ОТ ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА – СКИЦА НА ИМОТ.
ЗА УЛЕСНЕНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА, СЪЗДАДОХМЕ
ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА, ЗА ДА МОГАТ ДА ЗАЯВЯВАТ УСЛУГИТЕ ОТ
РАЗСТОЯНИЕ.
ВОДИХМЕ
РАЗУМНА,
ЗАКОНОСЪОБРАЗНА
И
ЦЕЛЕСЪОБРАЗНА
ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА, ОСИГУРЯВАЩА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ВСИЧКИ
ОБЩИНСКИ ЗВЕНА И ДЕЙНОСТИ. ПРИВЛЯКОХМЕ МНОГО ВЪНШНИ
СРЕДСТВА И ДОСТИГНАХМЕ РЕКОРДЕН БЮДЖЕТ БЛИЗО 11 МИЛИОНА.
ПОДГОТВЕНИ ПРОЕКТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ,
СПЕЧЕЛЕНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРОЕКТИ
➢ Изграждане и асфалтиране на улиците на кв. „Младост” гр.Белослав;
➢ Свързване на улица „Св.Кирил и Методий” гр.Белослав с главен път БелославВарна;
➢ Изграждане на водопровод в кв.”Юг” в с.Разделна;
➢ Саниране на общински сгради;
➢ Реновиране на ДГ „Незабравка”, с.Страшимирово по проект, финансиран от
МИГ Аврен - Белослав;
➢ Реновиране на ДГ „Дора Габе” , с. Езерово по проект, финансиран то МИГ Аврен
– Белослав“;
➢ Изграждане на нова спортна комбинирана площадка на стадион „Димитър
Ватев” гр.Белослав;
➢ Реновиране на парково пространство в кв.Акации и с.Езерово;
➢ Предоставяне на мобилни здравни услуги на нуждаещите се лица с увреждания и
възрастни хора по проект „Патронажна грижа – компонент 2”;
➢ Разкриване на нова иновативна социална услуга по проект, финансиран от МИГ
Аврен-Белослав;
➢ Изграждане на подземни съоръжения с подземни контейнери за разделно
събиране на отпадъци по европейски стандарт. /кандидатсвано/
➢ Обновяване на площадно пространство и обособяване на търговска зона на
ул.”Иван Вазов” гр.Белослав. /кандидатсвано/;
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➢ Обучение и осигуряване на заетост на трайно безработни листа по проект,
финансиран по МИГ Аврен – Белослав.
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Отчитам мандат 2015-2019 година, като мандат през който постигнахме много.
Изпълнихме редица проекти, имаме и проекти, които са в процес на изпълнение.
Имаме проекти, които са на етап оценка и такива, които са разработени и подготвени
за кандидатстване. От нашата работа, от всички нас зависи да постигнем мечтите си! В
заключение ще отбележа, че основен приоритет в работата ми винаги е бил и ще бъде
интересът на жителите на община Белослав !

/…….П ……….. /
инж. Деян Иванов
Кмет на община Белослав
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