Приложение 1

ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОДИНА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНАТА
ЗА СРОКА НА МАНДАТ 2016-2019г.

Уважаеми господин Председател,
Уважаеми дами и господа общински съветници,

Като първа година от мандата ми на управление на Община Главиница, считам,
че свършихме изключително ползотворна работа по отношение на изпълнението на
Програмата ми за управление.
В работата си се осланях на няколко основни принципа:
1. Открито и ефективно управление на финансови средства и общински активи;
2. Отговорно отношение към проблемите на общината и жителите й;
3. Целесъобразност и законосъобразност във всички действия и вземане на
решения;
4. Обективност и компетентност на общинска администрация;
5. Зачитане на морала, етиката и обществените очаквания;
6. Активно използване на възможността за финансиране на реализацията на
проекти със средства от европейските фондове и програми;
7. Диалог с жителите и неправителствения сектор по различни проблеми за
развитието на Община Главиница;
8. Гарантиране на обществения интерес при разходването на бюджетни средства.
9.
Отчетът по изпълнението по приоритети е както следва:

Приоритет I
Стабилизиране на финансовото състояние
1.
Събирането и извозването на твърди битови отпадъци:
- за целта е закупена специализирана техника и са разкрити 3 работни места
- разходът за дейността е значително намален, а качеството повишено
- при сравнителен анализ за един месец се спестяват над 7 000 лева, което за една
година е около 84 000 лева икономия, която може да се използва за други дейности
2. Стопанисване и поддържане на уличното осветление:
- за целта е закупена специализирана техника и са разкрити 2 работни места
-

разходът за дейността е значително намален, а качеството повишено
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-

При сравнителен анализ, средствата, които се разходваха за абонаментна месечна
поддръжка на уличното осветление в размер на 1500 лв.. се спестяват, което за една
година е 18 000 лева икономия, която е предвидена да се разходва за поетапно
модернизиране на осветителните тела и консумативи

3. Ремонт на общинска пътна и улична мрежи
- Предвижда се закупуването на специализирана техника /фугорез/, машина за рязане
на асфалт
-

Разходът за ремонта на пътните настилки ще се сведе до закупуване на битумна
емулсия и асфалт

-

Очакването е ремонтите да са своевременни, а икономията сериозна

С оглед намаляване разхода за издръжка на общинска администрация, изнесените
административни звена е предвидено да бъдат преместени в сграда на Общинска
администрация. Във тази връзка:
4. Управление „Образование” е закрито.
- Част от персонала съставлява нов отдел „Хуманитарни дейности” към общинска
администрация, който работи по образователни, социални, здравни и други въпроси
-

Останалата част от персонала е включена към състава на ДГ”Св. Св. Кирил и
Методий” гр.Главиница

-

Всички детски градини на територията на Общината са преобразувани в изнесени
групи на ДГ”Св. Св. Кирил и Методий” гр.Главиница

-

Придобита е собствеността над училищните автобуси

5. Отдел „Местни данъци и такси” е преместен в сградата на Общинска
администрация
6. Закупен е мрежов принтер, общ за трети и четвърти етажи
7. Сведени са до минимум абонаментите на вестници и списания, както и
регистрациите в различните интернет сайтове
8. Договорени са изключително ниски тарифи за интернет и телефонна
комуникации
9. Инсталирани са GPS устройства на всички моторни превозни средства
общинска собственост

10. По отношение на събираемостта на местните данъци и такси
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Вид задължение
Патентен данък
Данък недвижими имоти
Данък върху превозните
средства
Такса битови отпадъци
Данък придобиване на
имущество по дарение и
възмезден начин
Др. данъци - Пътен
данък
Глоби и наказателни
постановления
Административни
услуги
Такса куче
ОБЩО:

Общо годишно
задължение за
2017
/облог+недобор/

Изпълнени
е към
31.12.2017г.

План

Проектобюджет 2018

8 094,40
239 381,43
484 202,54

7 000
85 000
180 000

7 258,28
120 565,91
243 539,91

7 000
95 000
200 000

598 289,46
0,00

240 000
135 000

293 317,64
275 967,11

250 000
150 000

3 841,14

0

71,83

0

20 210,05

5 000

1 247,95

5 000

0,00

20 000

17 475,00

20 000

9 743,58
1 363 762,60

2 700
674 700

3 656,91
963 100,54

4 000
731 000

Забережка: В общите приходи са включени и събраните суми от принудителното
изпълнение. Резултатът от процедурата е следният:
1. Общ брой съставени Актове за установяване на публично общинско вземане
/АУПОВ/: 476 бр.
2. Обща сума на съставените АУПОВ: 300 961,12 лв.
3. Плащания по АУПОВ: 62 239,66 лв.
4. Закрити партиди в хода на принудителното изпълнение поради продажба,
бракуване, дублиране и др.: 16 746,66 лв.
5. Предадени на ЧСИ: 9 бр. на обща стойност 6 533,07 лв
6. Резултат от процедурата : 78 986,32 лв. /платени + закрти партиди/
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11. Приходи свързани с управление и разпореждане с имоти общинска собственост
- Увеличен е срокът за наемане на земеделска земя от 3 на 5 години

№
по ред

Прогноза
2017г.(лв..)

Вид дейност

Получени
приходи към
31.12.2017г.
(лв..)

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ
А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ –ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ
Отдаване под наем на имущество
Наем на земя в регулация
Наем на земя от ОПФ
Концесии
Всичко от управление на имоти – общинска
собственост
Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ
Продажба на имоти – общинска собственост

1.
2.
3.
4.

1.
1.1.
1.2.

1.
2.
3.

Сгради
Земи
Всичко от разпореждане с имоти-общинска
собственост
ВСИЧКО ПРИХОДИ
НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ
За технически дейности (геодезически заснемания,
кадастрални карти, изготвяне и процедиране на ПУП и др.)
За оценки
За обявления
ВСИЧКО РАЗХОДИ
-

55 000
40 000
570 000
6000
671 000

91 269
22 730
817 049
4 146
935 194

20 000
25 000
45 000

0
44 228
44 228

716 000

979 422

5 000

14 665

3 500
4 000
12 500

2 820
8 047
25 532

За неатрактивните земеделски имоти, които не са наети години наред, се откриват
тръжни процедури с ниски първоначални цени и по- дълъг срок за наемане.
Очакваме условия да привлекат интереса на земеделците, а имотите да бъдат
поддържани и да генерират приход в бюджета

Приоритет II
Инвестиране и развиване на административния капацитет на
общинска администрация
По отношение на административното обслужване въведохме значителни промени в
документооборота, както и практическо разместване на отделите в администрацията.
1. Интернет страницата на Общинска администрация е изцяло променена.
- Включена е много повече информация.
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-

Голяма част от регистрите на Общината вече са електронни и са качени на
страницата.
Всички събития, заповеди за публични процедури и т.н. се отразяват на страницата,
като целта е гражданите да могат да набавят нужната им информация от там.
Внедрен е портал към страницата за ДЕЛОВОДНА СПРАВКА – гражданите могат
да проверяват движението по регистрираните от тях документи онлайн
Предстои и внедряване на портал за ДАНЪЧКА СПРАВКА – гражданите ще могат
да направят онлайн справка за дължимите от тях данъци

Внедрена е деловодна програма „АКСТЪР” със модулите „ОФИС”, „КАСА”
„НАЕМИ”, „ОБЩИНСКИ ИМОТИ” и „КОМУНИКАТОР”
- кореспонденцията на Общинска администрация се регистрира, управлява и
съхранява електронно, което позволява движението на документите да се
осъществява по- бързо
- позволява директна комуникация между общинска собственост и касата по
отношение на плащане на наеми и различните видове услуги
- във връзка с решение на Министерски съвет за електронния документооборот
между различните ведомства, осъществява директно регистриране на
кореспонденцията, без да има нужда от пращане на писма и загуба на време

2.

3. Конструктивни промени в Центъра за информация и услуги на гражданите
/ЦУИГ/
- Центърът за услуги и информация на гражданите е реконструиран, като в залата са
изградени три отворени офиса за каса, деловодство и изнесен офис на Дирекция
„Стопанско управление и хуманитарни дейности”
- Отдел „ГРАО” е преместен изцяло на първия етаж на администрацията, ведно с
архива, който поддържат
4. Служителите активно посещават
професионалната им компетентност.

обучения

и

семинари

свързани

с

Приоритет III
Конкурентоспособност, икономика и инфраструктура
1. Изпълнението на капиталовата програма по извършени ремонти, стойности и населени
места.
с.ЗАФИРОВО
ул.”Ген. Ат. Зафиров” с.Зафирово (2017г.)

118 454.15 лв.

Ул. „Стублата” с.Зафирово (2017г.)

57 387.60 лв.

Ремонт-ЦДГ с.Зафирово /2017г./

11 138.71 лв.

ОБЩО

186 980.46 лв.

с.Д.РЯХОВО
Ул. „Четвърта” с.Долно Ряхово (2017г.)

26 681.50 лв.

Ремонт на Кметство с.Д.Ряхово /2016г./

26 581.03 лв.

ОБЩО

53 262.53 лв.

с.М.ПРЕСЛАВЕЦ
Ул. „Хан Омуртаг” с.Малък Преславец (2017г.)

88 588.76 лв.
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ОБЩО

88 588.76 лв.

с.БОГДАНЦИ
Ул. „Филип Тотю” с.Богданци (2017г.)

40 243.13 лв.

Ул. „Еделв.айс” с.Богданци (2017г.)

37 152.13 лв.

Ремонт на Кметство с.Богданци /2016 г./

32 895.77 лв.

Ремонт здравни кабинети в детски градини и училища (2017г.)

2 693.29 лв.

Ремонт ЦДГ с.Богданци /2017г./

4 828.27 лв.

Изк.неравности - 2бр /2017г./

3 012.79 лв.

ОБЩО

120 825.38 лв.

с.КОЛАРОВО
Ул. „Албена” с.Коларово (2017г.)

19 793.33 лв.

Изк.неравности - 2бр /2017г./

3 012.79 лв.

ОБЩО

22 806.12 лв.

с.КОСАРА
Ул. „Четвърта” с.Косара (2017г.)

25 718,56

ОБЩО

25 718.56 лв.

с.ЧЕРНОГОР
Ул. „Трета” с.Черногор (2017г.)

24 632.90 лв.

Ул. „Тринадесета” с.Черногор (2017г.)

8 135.24 лв.

Ремонт на Кметство с.Черногор /2016 г./

2 920.27 лв.

"Ремонт на сцена в с.Черногор" /2016г./

1 899.91 лв.

"Ремонт на покрив ЦДГ Черногор" /2017г./

21 084.00 лв.

ОБЩО

58 672.32 лв.

ОБЩО

13 400.00 лв.
13 400.00 лв.

с.ОСЕН
СМР Общинска сграда с.Осен /2017 г./
с.Ст.КАРАДЖА
Ул. „Дочо Михайлов” с.Стефан Караджа (2017г.)

41 777.06 лв.

"Ремонт на Кметство с.Ст.Караджа"/2016г./

64 086.52 лв.

Изк.неравности - 1бр /2017г./

2 285.94 лв.

ОБЩО

108 149.52 лв.

с.СОКОЛ
Ул. „Хр.Ботев” с.Сокол (2017г.)

36 272.04 лв.

Ул. „Димитър Дончев” с.Сокол (2017г.)

42 454.12 лв.

СМР ДЦВХУ с.Сокол

5 522.05 лв.

Ремонт- Здравна служба с.Сокол /2017г./

18 484.00 лв.

ОБЩО

102 732.21 лв.

с.ПОДЛЕС
"Ремонт на читалищна сграда в с.Подлес" /2016г./

9 683.57 лв.

Ремонт на читалищна сграда в с.Подлес /2017г./

21 080.00 лв.

ОБЩО

30 763.57 лв.

с.ВЪЛКАН
Ул. „Четвърта”, „Шеста”, „Седма” с.Вълкан (2017г.)

19 419.66 лв.

"Ремонт на Кметство с.Вълкан" /2016г./

20 465.48 лв.

ОБЩО

39 885.14 лв.

с.ЛИСТЕЦ
Ул.”Трета” с.Листец - бордюри (2017г.)

7 892.71 лв.
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Ул. „Четвърта” с.Листец (2017г.)

30 303.82 лв.

ОБЩО

38 196.53 лв.

с.ЗЕБИЛ
Ул. „Четвърта” с.Зебил (2017г.)

30 692.03 лв.

Ул. „Пета” с.Зебил (2017г.)

22 704.18 лв.

Ул. „Шеста” с.Зебил (2017г.)

40 868.16 лв.

ОБЩО

94 264.37 лв.

с.ДИЧЕВО
Ул. „Трета” с.Дичево (2017г.)

33 279.14 лв.

Ул. „Осемнадесета” и „Петнадесета” с.Дичево (2017г.)

27 466.32 лв.

Ремонт Кметство с.Дичево /2017г./

9 376.58 лв.

ОБЩО

70 122.04 лв.

с.СУХОДОЛ
Ул. „Единадесета” с.Суходол (2017г.)

42 139.88 лв.

СМР - чешма с.Суходол

975.00 лв.

Общински път -SLS 1027 от км. 0+000 до км. 8+600 (Сокол-Суходол)

24 257.05 лв.

ОБЩО
с.ЗВЕНИМИР
Ул. „Втора” с.Звенимир (2017г.)
"Ремонт на кметство с.Звенимир" /2016 г./
"Ремонт на Ритуална зала" /2016 г./
"Ремонт на Сватбен салон с.Звенимир" /2016г./
Ремонт Здравна служба с.Звенимир /2017г./

67 371.93 лв.
45 652.82 лв.
7 912.14 лв.
6 676.67 лв.
5 675.94 лв.
20 177.00 лв.

ОБЩО

86 094.57 лв.

с.ЗАРИЦА
Ул. „Втора” с.Зарица (2017г.)

35 381,98 лв.
ОБЩО

с.КАЛУГЕРЕНЕ
Ул. „Седма” и ул. „Осма” (2017г.)
Изк.неравности - 2бр /2017г./

35 381.98 лв.
58 566.77 лв.
3 241.44 лв.

ОБЩО
с.ПАДИНА
Ул. „Четвърта” с.Падина (2017г.)

61 808.21 лв.
33 411,00

ОБЩО
с.НОЖАРЕВО
Ул. „Десета” с.Ножарево (2017г.)
"Ремонт на Пенсионерски клуб с.Ножарево" /2016г./
СМР-Чакалня (2017г.)
Ремонт здравени кабинети в детски градини и училища (2017г.)

33 411.00 лв.
46 718.58 лв.
17 971.51 лв.
15 961.00 лв.
3 539.02 лв.

ОБЩО

84 190.11 лв.

с.БАЩИНО
Ул. „Седма” с.Бащино (2017г.)

43 360.07 лв.

"Ремонт на Кметство с.Бащино"/2016 г./

19 963.03 лв.
63 323.10 лв.

ОБЩО
гр.Главиница
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Ремонт здравни кабинети в детски градини и училища (2017г.)
Ремонт ПУ-стаи за полицейските инспектори
Ремонт на сградата на Общинска администрация гр.Главиница
Джобове за контейнери - с.Подлес,с-Листец,с.Вълкан , с.Звенимир -20бр.
Изкуствени неравности - 2бр /2017г./
Склад за съхранение въглища НЧ "Христо Ботев" гр.Главиница /2016 г./
"Спортна зала СОУ - Васил Левски" гр.Главиница /2016г./
Ремонт на парна-инсталация СОУ- "Васил Левски"гр.Главиница

1 956.24 лв.
10 972.92 лв.
34 846.26 лв.
5 200.00 лв.
2 637.18 лв.
8 500.00 лв.
45 002.38 лв.
22 783.61 лв.

2. Проектната готовност на Общината към момента е следната:
-

„Реконструкция на водопроводна мрежа с.Дичево, общ.Главиница”
„Реконструкция на водопроводна мрежа с.Суходол, общ.Главиница”
„Реконструкция на централен площад и реконструкция на тротоари гр.Главиница”
„Модернизация на уличното осветление в общ. Главиница”
„Мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ „В.Левски” с.Зафирово”
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа Шарман гр.Главиница”
„Изграждане на мултифункционално игрище в с.Дичево”

Приоритет IV
Социално сближаване, съхраняване на ценностите, образование,
култура, спорт и младежки дейности
1. Програми, мерки и проекти за временна трудова заетост
№

Наименование на програма, проект, мярка

1 Договор за заетост №711-0002-16-21001/22.01.2016 г. по Програма „Старт на кариерата”
Договор за заетост №ОЗМ-1-07-11-63#5/09.05.2016 г. по Проект „Обучения и заетост за
2
младите хора”
3 Договор за заетост №711-0285-16-31002/14.10.2016 г. по Регионална програма за заетост
4

Договор за заетост №711-0247-16-11009/27.07.2016 г. по Национална програма „Заетост и
обучение на хора с трайни увреждания”

5 Договор за заетост №711-0004-17-21001/15.02.2017 г. по Програма „Старт на кариерата”
6

Договор за заетост №ОЗМ-2-07-11-1450#5/04.04.2017 г. по Проект „Обучения и заетост за
младите хора”

7 Договор за заетост №711-0198-17-31002/11.05.2017 г. по Регионална програма за заетост

Брой
заети
1
8
4
1
2
8
11

8

Договор за заетост №711-0219-17-21036/18.05.2016 г. по Програма за обучение и заетост на
продължително безработни лица

1

9

Договор №711-0226-17-21044/19.06.2017 г. по Проект „Квалифицирани кадри за бизнеса”

2

10

Договор №ОЗМ-3-07-11-1306#9/04.08.2017 г. по Проект „Обучения и заетост за младите
хора”

15

11

Договор за заетост №711-0243-17-11006/18.08.2017 г. по Национална програма „Помощ за
пенсиониране”

1

12 Договор №711-0246-17-21044/29.08.2017 г. по Проект „Квалифицирани кадри за бизнеса”
13 Договор по Проект „Нова възможност за младежка заетост”

1
4

8

14 Договор по Програма „Старт на кариерата”
15 Проект „Активни на местния трудов пазар”
2. Сформирани са 4 екипа за съвместна работа на институциите за обхващане и
задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна училищна
възраст.
3. Осигурен е безплатен транспорт за пътуващите ученици от 1 до 12 клас.
4. Отпуснати са допълнителни финансови средства за всички училища на
територията на общината.
5. Осигурени са финансови средства за учениците от гимназиален етап за
придобиване на свидетелство за управление на МПС.
6. Проведени са състезания между училищата по футбол, тенис на маса и шахмат.

Неждет Джевдет
/Кмет на Община Главиница/

9

3
60

