ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007 – 2013 НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на общинския
план за развитие. На основание чл.23, т.4 от Закона за регионално развитие (ЗРР) и
чл.91 от Правилника за приложение на ЗРР, Кметът на общината внася за обсъждане и
одобряване от общинския съвет годишен доклад за наблюдението и изпълнение на
Общински план за развитие.
Общинският план за развитие (ОПР) на Община Белослав е разработен в
съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие. Разработен е през 2005
година в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие ( ДВ
бр.14/20.02.2004 год. изм. и доп. бр.32/12.04.2005 год.) и методическите указания на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Приет е с Решение №
181от Протокол № 18/17.07.2005 на Общински съвет – Белослав.
Оценките в доклада са на основание Закона за регионално развитие в сила от
31.08.2008 г. (обн. ДВ. бр.50 от 30 май 2008 г.) и Правилника за неговото прилагане
(приет с ПМС № 216 от 02.09.2008 г., обн. ДВ. бр.80 от 12 септември 2008 г.), който
отменя Закона за регионалното развитие (обн., ДВ, бр. 14 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 32 и
88 от 2005 г. и бр. 24 от 2006 г.), по който е разработен общинския план за развитие на
Община Белослав.
Съдържание на доклада (съгласно чл.91, ал.8 от ППЗРР)
1. Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие (ОПР) и в частност
промените в социално-икономическите условия в общината
2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите от ОПР
3. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
1. Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие
Той определя целите и приоритетите за развитието на община Белослав като
елемент на развитието на страната и в частност на Североизточния район за планиране.
Неотменима част от Плана за развитие е Индикативната финансова таблица за
реализация.
Общинският план за развитие е разработен в съответствие с Областната
стратегия и схема за развитие и устройство на област Варна и Националната стратегия
за регионално развитие. Неговата структура позволява той да бъде координирано
управляван и да допринесе за реализацията на Плана за развитие на плановия район на
Република България и за осъществяването на общата регионална политика на страната.
Планът отчита целите на Структурните фондове и Фонд “Сближаване”, като
основни инструменти за финансиране на дейностите на регионалната политика, а така
също целите и приоритетите на ключовите документи на Общността - Стратегията от
Лисабон и Стратегията от Гьотеборг.
Друг важен фактор, който е отчетен в разработването на Плана, е ускореният
процес на икономическо преструктуриране в рамките на ЕС, като резултат от
глобализацията, технологичната революция, развитието на икономика и общество
основани на знанието при отчитане на принципите на устойчивото развитие.
Стремежът за по-балансирано разпределение на икономическите дейности на
територията на ЕС понижава риска от пречки при растежа, запазване на европейския
обществен модел и поддържане на социално сближаване. Всички тези предизвикателства стоят и пред българските региони и се конкретизират в Плана за
развитие на Община Белослав.
Отчетени са основните цели и приоритети на разработените стратегически
документи, попадащи във времевия хоризонт на Плана за развитие като: Стратегията по
заетостта (2004-2010 г), Стратегията за насърчаване развитието на малки и средни
предприятия (2002-2006 г.), Иновационната стратегия, Стратегията за насърчаване на
инвестициите (2005-2010 г.), Националната стратегия за околната среда (2005-2014 г.),
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Националната жилищна стратегия, Стратегията за въвеждане на информационни и
комуникационни технологии в средното образование, Националната стратегия за
продължаващото професионално обучение (2005-2010г.), Националната здравна
стратегия (2001-2006 г.) и др.
Устойчивото и балансирано развитие на районите изисква нови количествени и
качествени изменения в регионалното развитие, обхващащи всички елементи на това
развитие и водещи до хармонично и балансирано интегриране на цялата територия на
страната. Този подход е намерил мястото си във всички основни компоненти на Плана
за развитие на община Белослав. Той има дългосрочен характер и обхваща периода
2007-2013 г.
Общинският план за развитие на община Белослав съдържа: анализ на
икономическото и социалното развитие на общината; анализ на силни и слаби
страни,предимства и заплахи; приоритетите и специфичните цели и мерки за развитие
на общината; индикативна финансова таблица, обобщаваща възможните ресурси за
реализация на дейностите и проекти; реда и начина за осигуряване на информация,
публичност, мониторинг и контрол на изпълнението, оценка на реализацията на плана.
Принципите, на които се базира Планът на развитие са изцяло подчинени на
принципите на балансираното развитие на политиката на Европейския съюз за
регионално развитие - единен подход; концентрация на ресурсите; партньорство,
публичност и прозрачност, допълняемост на финансирането, координация на
дейностите, съгласуваност на политиките, инструментите и дейностите, спазване на
законовата и под-законова нормативна уредба на страната и регулациите на
Европейския съюз.
Предназначението на Плана за развитие на Община Белослав 2007 - 2013 година
е да бъде основно средство на социално-икономическата политика на общината и
инструмент за планиране и програмиране на местното развитие. Във връзка с това и в
съответствие с визията за развитието на общината е изведена главната стратегическа
цел: Община Белослав 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.
Приоритетите в Общинския план за развитие са дефинирани в съответствие с
приоритетите заложени в Националната стратегия за регионално развитие (2005-2015г.)
и са съобразени с предвижданията на Областната стратегия за развитие (2007-2013г),
при отчитане на местната специфика и потенциала за развитие на община Белослав.
Приоритет 1 “Повишаване конкурентоспособността на общинската
икономика”
Постигането на устойчив икономически растеж, чрез подкрепа за развитието на
конкурентоспособна икономика има ключово значение за повишаване качеството на
живот на местната общност, а подкрепата за създаване на повече и по-добри работни
места е сред ключовите ангажименти на общинската администрация. Особено важно е
разбирането за необходимостта от развитието на бизнес, отговорен към околната среда
среда и устойчивото използване на природните и антропогенните ресурси.
Приоритет 2 “Развитие на техническата и социална инфраструктура”
Инвестициите в местната инфраструктура са основен фактор за постигане
конкурентноспособност на общинската икономика, осигуряване качество на живот, за
повишаване мобилността на населението и навлизане на информационните и
комуникационни технологии. Развитието на инфраструктурата е важно условие за
стимулиране на стопанската активност на бизнеса, навлизането на външни инвестиции
и подобряването на условията за живот на местната общност. Същевременно важен
аспект на развитието на базисната инфраструктура е опазването и възстановяването на
околната среда като ключов елемент на устойчивото развитие и важна характеристика
на стандарта на живот.
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Приоритет 3 “Развитие на човешките ресурси и подобряване качеството на
живот”
Проведеният анализ на текущото състояние, тенденциите и перспективите за
развитие на местния пазар на труда и предоставянето на социални услуги дава
възможност да се изведат някои основни предизвикателства, които ще определят в
средносрочен план развитието на социалната политика, политиката по заетостта и
политиката за развитие на човешките ресурси.
Приоритет 4 “Укрепване на институционалния капацитет на общинска
администрация”
Главното предизвикателство пред администрацията след 2010 г. е нарастващата
роля и ангажименти на местните власти в процеса на прилагане на законодателството
на Европейската общност, планиране и програмиране, управление на финансовите
ресурси и участие в интеграционните процеси. Като ключова институция на местно
ниво в процеса на планиране и усвояване на средствата от Структурните фондове и
Кохезионния фонд Общинската администрация следва да развива капацитет в тази
област, като същевременно се ангажира със споделяне на експертиза с местния
неправителствен сектор. Натрупаните в предприсъединителния период познания за
финансовите инструменти няма да бъдат достатъчни за успешното усвояване на
ресурси от Стуктурните и Кохезионния фонд. От изключителна важност за успешното
усвояване на ресурсите е изграждането и съхраняването на административни структури
и експерти, създаването на местни и участието в регионални партньорства, които имат
принос за подготовката и управлението на проекти.
1.1. Национални оперативни програми – източник на финансиране на
проекти включени в ОПР
Като член на ЕС България има възможност да ползва сериозен финансов ресурс
по линия на Европейските структурни фондове и Кохезионния фонд. За тази цел
страната ни договори с Брюксел седем Оперативни програми.
Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) е водещият документ на
базата, на който България договори усвояването на средствата от европейските
фондове за програмния период 2007 – 2013 година. НСРР определя основните цели на
политиката на България и съответно приоритетите, по които страната ще получи
европейско съфинансиране в ключови за нейното развитие сектори.
На база на НСРР, която задава общите стратегии и насоки, са разработени
Оперативни програми за отделните ключови сектори, където по-подробно са описани
всички приоритети и операции, по които може да се кандидатства за финансиране с
конкретни проекти.
Стойност на финансираните проекти на община Белослав, като бенефициент и в
партньорство с други общини от областта за безвъзмездна финансова помощ по
Оперативните програми за периода 2007 – 2009 година:
Оперативна програма
Регионално развитие
Околна среда
Административен капацитет (в партньорство)
Развитие на човешките ресурси
Програма за развитите на селските райони

Стойност
5 284 233, 84 лв.
21 675 497,00 лв.
2 124 750,32 лв.
233 691,21 лв.
5 422 471,20 лв.

2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на
Общинския план за развитие
Периодът от една година е твърде кратък за пълен анализ на социалноикономическия напредък в общината, тъй като не могат да се разграничат тенденциите
в развитието и липсват данни от статистиката за 2010 година. Общата оценка е, че
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община Белослав се развива динамично, целенасочено и се утвърждава като район на
икономически растеж. Темповете на развитие в общината през 2010 г. са в унисон с
националните. Наред с добрите числа се откроиха и обезпокоителни знаци, в следствие
на икономическата криза. Налице са и предприети действия от бизнеса за свиване на
производството и съкращаване на персонал, което се отразява пряко върху социалния
статус на населението. По данни на Дирекция „Бюрото по труда” средното равнище на
безработицата в община Белослав към 31.12.2009 г. е 5,04%, а в края на 2010 г.
достигна 6,78%. Причините са в продължаващото влошаване на стопанската
конюнктура в страната.
Независимо от състоянието на икономиката ни в края на 2010 г. следва да
отчетем постигнатия напредък по изпълнение на основните приоритети, оценени на
база на предвидените индикатори.
По планираните приоритети състоянието е следното:
Приоритет 1
икономика”

“Повишаване

конкурентоспособността

на

общинската

Този приоритет е насочен към увеличаване обема на инвестиции в местната
икономика.
През годината започна изграждане на база на разработения генерален план от
„Т.Б.Консулт” ЕООД на пристанище за обществен транспорт с регионално
значение – „Пристанище – логистичен център Варна”. Пристанището е
включено в Националната програма за развитите на пристанищата за обществен
транспорт 2008 – 2015 г. Обектът със своето местоположение, характеристики,
развърната складова площ в близост до линиите за комуникации с общата
територия от над 220 дка. с лице от 1250 м. към плавателния канал, дава
възможност за изграждане на модерен пристанищен терминал, отговарящ на
всички съвременни схващания и изисквания.
Започна изграждането и на ново пристанище за обществен транспорт с
регионално значение за обработка на горива в землището на гр. Белослав,
местност „Мананстира” с инвеститор „Газтрейд” АД. Предстои изграждането на
складова база за горива, включваща резервоарен парк, помпена станция, помпен
блок, ЖП линия, обслужващи сгради и др.
През годината завърши изграждането на Инсталация за преработка на твърди
битови отпадъци в землището на с. Езерово, с инвеститор „Екоинвенст Асетс”
АД. Обекта е разположен на територия от 19 дка. Направените инвестиции
възлизат на 53 млн лв. Завода предстои да се въведе в експлоатация в края на м.
април 2011 г. Придвидени са инвестиции за бъдещи периоди на стойност 16
млн. лв
През годита е въведна в експлоатация Производствена и складова база за
производство на екологична течност за борба с пожарите и пъленен на
пожарогазители с РЗП 1154 м.км., находяща се на територията на гр. Белослав.
Инвеститор на обекта е „Фламекс – България” ООД.
Започна изгражадането на Производствена база за металорежещи машини и
заготовка на профилна и листова стомана в землищено на с. Езерово с РЗП 2833
м.км. Инвеститор на обекта е „БУЛМАК 2005” ЕООД. Предстои въвеждане в
експлоатация.
През 2010 г. стратира изграждане на Газоразпределителна мрежа за природен газ
за битови и промишлени нужди в гр. Белослав, с дължина на етапа 220 м.л.
Инвеститор „ЧТК” АД.
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Приоритет 2 “Развитие на техническата и социална инфраструктура”

През 2010 година продължи подмяната на водопроводната мрежа в Белослав и
съставните села на общината.
С проекти финансирани от ПУДООС бяха изградени :
ІV и VІ етап от обект: „Битово-фекална канализация с. Страшимирово, община
Белослав” с дължина 3290 м. и
„Канализационен колектор за битово-фекални води с. Разделна” с дължина 4515
м.
Въведени са в експлоатация следните обекти:
„Битово-фекална канализация ул. „Средна гора” гр. Белослав, о.к. 367-о.к.366о.к.376” с обща дължина 353 м.;
„Водоснабдяване с. Езерово, община Белослав - VІ етап” с дължина 800 м.;
„Захранващ водопровод промишлена зона – север гр. Белослав” обща дължина
1538 м.;
„Пречиствателна станция за отпадъчни води за 15000 екв. жители гр. Белослав”
(реконструкция, модернизация и разширение);
Битово-фекална канализация с. Страшимирово ІV и VІ етап с обща дължина
3290 м.;
През 2010 г. стартира изпълнението на проект „Строителство и реконструкция
на водоснабдителна и канализационна мрежа и съоръжения на с. Разделна» на стойност
4 518 726 лв., финансиране по Програма за развитите на селските райони. Реализацията
на проекта включва изграждане битово-фекална канализация в с.Разделна,
строителство и реконструкция на В и К мрежа и съоръжения в с.Разделна и
асфалтиране на улиците с изградени вече подземни комуникации.
Извършен е основен ремонт на местни общински пътища.
Изградени и въведени в експлоатация са нови читалищни сгради в:
с. Страшимирово, в която се помещава НЧ „Пробуда” с библиотека и
читална, киносалон с 80 места, гримьорна и репетиционна зала.
с. Езерово, в която се помещава НЧ „Искра” с библиотека и читална,
киносалон с 150 места, гримьорна и репетиционна зала.
През 2010 г. започна реализацията и на проект „Белослав – промяна на
физическата и жизнена среда за жителите му, привлекателен за туристи и инвеститори»
по Оперативна праграма «Регионално развитие», финансиран по Оп «Региноран
развитите». Стартираха строително-ремонтните дейности на централния площад и
парка в гр. Белослав. Извършена е рехабилитация на част от уличната мрежа и
тротоарните настилки в кв. «Младост», изграждат са паркинги и нови детски
площадки, подменено е уличното осветление с енергоспестяващи лампи в кв. «Акации»
и по ул. Иван Вазов». Към края на 2010 година общото изпълнение на всички
дейностите по проекта е 75 %.
През 2010 г. приключи строителството на обект по проект: „Изграждане на
канализационна мрежа и колекторна система към съществуваща ГПСОВ и
водоснабдителна мрежа гр. Белослав”, финансиран от ЕС по Оперативна програма
„Околна среда”. С реализацията на проекта Белослав стана единственият град в
България с напълно завършен интегриран воден цикъл – 100 % подменени
водопроводи, изцяло изградена канализация и реконструирана градска пречиствателна
станция за отпадни води. Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския
съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.
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В процес на изпълнение е обест „Израждане на битово - фекална канализация с.
Езерово, община Белослав” е, до момента са изградени 90% от канализационната
мрежа. Проектът се финансира също от ПУДООС.
Извършен текущ ремонт на ОДЗ „Щастливо детство” и ОДЗ „Първи юни” гр.
Белослав”
Подменена е съществуваща дограма с PVС/AL дограма на СОУ „Св. св. Кирил и
Методий”, подменени са радиатори и отоплителна инсталация в СОУ „Св. св. Кирил и
Методий” и НУ „Отец Паисий” гр. Белослав. Ремонтите са по Национална програма за
съфинансиране от МОМН на общински инвестиционни проекти, насочени към
подобряване на материалната база в училищата.
Във връзка с въвеждане на разделно събиране и компостиране на отпадъци в
общината е сключен договор между община Белослав и Организация по
оползотворяване «Екоколект» гр. София за разделно събиране на отпадъци от
опаковки. Сключен е договор и с «Трансинс Индъстри» АД за излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване.
Приоритет 3 “Развитие на човешките ресурси и подобряване качеството на живот”

В период на рецесия и дълбока финансова криза нивото на безработица в
общината се задържа в порядъка на 6,7%, което е под средното за страната.
През 2010г. са разработени одобрени два проекта по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” към МТСП, които стартираха през м. януари 2011
година:
„Подкрепа за достоен живот” в партньорство с АСП. С проекта се предвижда
назначаване на работа на общо 10 лични асистенти.
„Подкрепа за социално включване на уязвими групи от община Белослав” по
ОПРЧР, схема за безвъзмездна финансова помощ „Грижа в семейна среда за
независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно
живеещи хора – дейности „социален асистент” и „домашен помощник ” – фаза
ІІІ. Предстои да бъдат назначени 68 социални асистенти и домашни помощници
за обгрижването на 82 болни.
През годината бе открита допълнителна група в ОДЗ „Първи юни” гр. Белослав.
Разкрита е разливочна към ДМК в с. Езерово
Продължи реализацията на реформата в образованието в съответствие с
Националната Стратегия. Оптимизира се начинът на работа в средищните училища. С
решение на Общински съвет Белослав за средищни училища в община Белослав бяха
определени СОУ „Св. св. Кирил и Методий” и ОУ „Св. Патриарх Евтимий” в гр.
Белослав. По предложение на Община Белослав тези училища получават допълнително
финансиране от МФ за пътуващите ученици с целодневна форма на организация на
учебния процес и столово хранене.
На територията на общината сто процента са обхванати децата от 5 годишна
възраст в задължителна форма на обучение. За учебната 2010-2011 г. във всички
училища на територията на общината е въведена задължителна целодневна форма на
обучение за децата от І-ви клас.
През 2010 г. Община Белослав кандидатства отново по Програма «Глоб@лни
библиотеки – България» към Програма на ООН /ПРООН/. За участие в програмата бе
одобрена библиотеката към НЧ «Добруджа» с. Разделна. На останалите читалища през
2010 година бяха предоставени компютърни работни станции със свободен интернет
достъп за читателите.
Размерът на таксите в детските градини и ясли и в Детска млечна кухня се запази
през 2010 г. независимо от това, че разходите за издръжка значително са завишени, а
събираемостта намалена. Същото се отнася и за размерите на местните данъци върху
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недвижими имоти и такса битови отпадъци, който останаха непроменени, дори беше
намален беше размера на данъка за МПС.
Приоритет

4

“Укрепване

на

институционалния

капацитет

на

общинска

администрация”

През годината предприехме мерки дейността на администрацията да е по–
ефективна, бърза и качествена. Работим активно Общинска администрация Белослав да
е обърната с лице към хората, да е в услуга на гражданите и бизнеса, да е гарант за реда
и законността..
Административното обслужване в Община Белослав се осъществява при
спазване на принципите, установени в Закона за администрацията, Административно
процесуалния кодекс (АПК) и Вътрешни правила за организация на административното
обслужване в община Белослав, както и Етичния кодекс на служителите от Общинска
администрация Белослав.
Специално внимание обръщаме на постъпилите в общинска администрация
молби, жалби, сигнали и предложения. В Центъра за информация и общински услуги
сме поставили кутия, в която гражданите могат да поставят своите сигнали,мнения и
препоръки за работата на администрацията.
В резултат на получената и анализирана информация от всички канали за
обратна връзка се предприемат действия за подобряване на административното
обслужване.
През 2010 г Община Белослав беше партньор съвместно с другите общини от
Варненска област на следните проекти по Оперативна програма „Админстративен
капацитет”:
 „Общински администрации - достъпни, прозрачни и компетентни” в
партньорство с Община Варна - район „Вл.Варненчик”, Община Пловдив район „Централен” и Община Долни чифлик.
 „За прозрачни и открити областни и общински администрации”, парньори на
Областна администрация – Варна, като бенефициент на проекта са всички
общини от областта и областните администрации Добрич, Шумен и Разград.
 „Прозрачна и достъпна общинска администрация” съвместна с Общините
Аксаково, Аврен, Девня, Долни чифлик и Дългопол.
Резултатите от риализацията на проектите са:
Улесняване достъпа до информация за гражданите, повишаване на
прозрачността за дейността на общинската администрация и общинския съвет.
Повишаване информираността на местните общности и подобряване
комуникацията меджу гражданите и общинската администрация.
Разработени специализирани софтуерни приложения за създаване на електронни
публични регистри и актуализация на деловодната система „Акстър офис” и
„Акстър кадастър”.
Разработено уеб-базирано приложение за осигуряване на достъп до процеса на
извършване на администартивни услуги.
Разработен и внедрен софтуер за изграждане и поддръжка на интернет портали
на шестте общини с версия на английски език.
Повишаване на знанията и компетентността на общинските служители за
нормативните документи.
Усъвършенстване на уменията на служителите при работа с хора сувреждания.
Оптимизиране на организационн-управленската структура на общинска
администрация към гражданите и бизнеса.
Повишаване ефективността в работата на областните и общинските
администрации чрез засилване на контрола, прозрачността, отчетността и
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утвърждаване на ефективни механизми за превенция, мониторинг и
противодействие на корупцията.
Повишаване ефективността в работата на общинска администрация чрез
засилване на контрола, прозрачността, отчетността и утвърждаване на
ефективни механизми за превенция, мониторинг и противодействие на
корупцията.
3. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
На база на гореизложеното, можем да направим извода, че голяма част от
мерките за постигане на специфичните цели и приоритетите от ОПР е започнало по
изпълнение на Общинския пран за развитите 2007-2013 г. на община Белослав за 2010
година:
1. През 2010 година са реализирани значителен брой дейности за подобряване
условията и качеството на живот на населението на общината и естетизацията на
селищната среда.
2. С реализацията на проекта по ОП „Околна среда” и Програма за развитите на
селските райони община Белослав стана единственият град в България с напълно
завършен интегриран воден цикъл – 100 % подменени водопроводи, изцяло изградена
канализация и реконструирана градска пречиствателна станция за отпадни води.
3. В процес на модернизация е материално-техническата база на училищата и
детските заведения.
4. Ангажиментите на Община Белослав са свързани с поддържането на
общинската транспортна инфраструктура, уличната мрежа, водоснабдителна и
канализационна инфраструктура, подобряване управлението на отпадъците,
повишаване на енергийната ефективност и намаляване на публичните разходи за
енергия. Осигуряване на финансови ресурси за развитието на техническата
инфраструкура е сериозно предизвикателство пред администрацията, предвид на
нейната значимост за интегрираното социално-икономическо развитие на общината и
привличането на нови инвеститори в града и общината.
5. Местният трудов пазар се характеризира със сравнително ниски нива на
безработица, но с наличие на неравнопоставени групи на пазара на труда; наличие на
нерегламентирана сезонна заетост и ограничено търсене на труд, неадекватно
образователно-квалификационно ниво на свободните човешки ресурси спрямо
потребностите на работодателите.
6. Усилията за подобряване качеството на публичните услуги следва да се
насочат към изграждането на дружелюбна администрация, намаляване на
бюрокрацията и стимулиране на прозрачността в управлението и предоставянето на
услуги. Развитието на административния капацитет в Община Белослав е свързано с
целенасочено обучение и специализация на служителите, повишаване на езиковите и
компютърните им умения, както и обогатяване на практическия опит чрез участие в
експертни мрежи за сътрудничество на национално и регионално ниво.
Резултатите по изпълнението на Общинския план през 2010г. са постигнати с
финансови ресурси от Общинския бюджет, Националния бюджет, Оперативните
програми и Програма за развитие на селските райони.
Поради значителния брой включени в ОПР мерки и дейности, значителна част
от тях ще бъдат реализирани през втората половина на периода на действие на ОПР
(2010 – 2013 г.). В голямата си част това са проекти, които се нуждаят от допълнително
изясняване и предпроектни проучвания, или зависят от осъществяването на други
проекти или дейности на общината. Друга причина за невъзможността да бъдат
реализирани всички предвидени в индикативната финансова таблица дейности са
ограниченията. Те са свързани с това, че когато един кандидат има сключен договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по дадена схема, проекта е в процес
на изпълнение и окончателния технически доклад и финансов отчет не са одобрени от
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Управляващия орган на програмата, то той не може да кандидатства с проектно
предложение по схемата, когато тя се отвори отново.
Предоставената информация очертава в основни линии постигнатите резултати
по изпълнение на Общинския план за развитие през изминалата една година.
Приоритетите и дейностите са в изпълнение на цялостната стратегия за развитие на
Община Белослав и се степенуват според трайността и полезността на последиците от
тях за настоящето и бъдещето на общината. За
Необходимо е актуализиране на плана с цел същият да се приведе в
изпълнимост, като разписаните в него дейности се съпоставят, съобразят и
„привържат” към конкретните финансиращи мерки по съответните Оперативни
програми, като на преден план се изведат дейностите в сферата на пряката
компетентност на Общината. За повишаване на ефективността от прилагането на плана
е необходимо и разработването на годишни програми за реализацията му.
Също с цел подобряване на резултатите от наблюдението е необходимо
провеждане на срещи с представители на търговски дружества, организации, културни
и учебни заведения на територията на Община Белослав с цел взаимен обмен на
информация относно изпълнението на мерките.
С цел подобряване на резултатите от наблюдението е необходимо да се
разработи система за наблюдение на изпълнението на плана, която трябва да включва
измерими показатели (индикатори), източниците, начините и периодичността за
събиране, обработка и анализиране на информацията във връзка с тези показатели.
едно работим за добруването на Видинския регион!
През 2011 г. ще продължава последователната дългосрочно ориентирана и
ресурсно осигурена общинска политика, адекватна и отговаряща на обективните
социално – икономически и обществени условия за постигане на визията на общината:
„Община Белослав – динамично развиващ се административен, производствен и
туристически център на богат и жизнен индустриален регион, привлекателно място за
живот и професионална реализация на новите поколения, в разбирателство и хармония с
общността и природата”.

УТВЪРДИЛ:
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
Инж.Галина Тодорова
( Зам.кмет на Община Белослав, изпълняваща
Функциите на кмет, съгласно пълномощно
№ 95 00- 766/20.12.2010г. на кмета на община Белослав)

Изготвил:
Теодора Добрева
Секретар на община Белослав
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ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
гр. Белослав 9178, ул. Цар Симеон Велики 23
централа – 25-80
факс – 22-14, 33-03
секретар – 20-68
e-mail: Obstinabeloslav@abv.bg

тел. код – 05112
кмет – 25-54
зам. кмет – 25-62
зам. кмет – 49-00
web: www.beloslav.org

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Инж.Галина Тодорова
Зам.кмет на Община Белослав, изпълняваща
Функциите на кмет, съгласно пълномощно
№ 95 00- 766/20.12.2010г. на кмета на община Белослав
Относно: Годишeн доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие
за 2010 год. на община Белослав
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно разпоредбите на чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за регионално
развитите (ППЗРР), кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на
общинския план за развитие. За резултатите от наблюдението на изпълнението на общинския
план за развитие се разработва годишен доклад, който се внася за обсъждане и одобряване от
общинския съвет по предложение на кмета на общината.
Във връзка с изложеното, в изпълнение разпоредбите на Закона за регионално развитите
(ЗРР) и Правилника за неговопо прилагане, предлагам на Вашето внимание Годишен доклад за
наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие 2007 – 2013 на община Белослав
за 2010 година.
Предлагам на Общински съвет Белослав на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.
24, т.2 от ЗРР следния проект за
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Общински съвет - община Белослав, одобрява Годишния доклад за наблюдение на
изпълнението на общинския план за развитие 2007 – 2013 на община Белослав за 2010 година.
2. Копие от Ршенеието на Общинския съвет и Годишния доклад да се изпратят на
председателя на Областния съвет за развитите гр. Варна .

С уважение,
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
Инж.Галина Тодорова
( Зам.кмет на Община Белослав, изпълняваща
Функциите на кмет, съгласно пълномощно
№ 95 00- 766/20.12.2010г. на кмета на община Белослав)
Изготвил:
Теодора Добрева-Секретар на община Белослав
Съгласувал:
Иванка Димитрова – гл. юрисконсулт
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