 Община Дългопол предприе
действия за модернизиране на
администрацията и
административните услуги, които
предлага, чрез въвеждане на
Комплексно административно
обслужване в общината.
 Предприетите стъпки за въвеждане
на Комплексно административно
обслужване в община Дългопол са
израз на желанието на
Ръководството на общината, освен
да отговорят на законовите
изисквания за начините на
осъществяване на
административно обслужване,
така и да удовлетворят и задоволят
потребностите на своите граждани
като усъвършенстват
административните работни
процеси.

№

Наименование на услугата

брой

№

Наименование на услугата брой

16

Удостоверение за граждански брак оригинал

74

17

Препис-извлечени от акт за смърт за
първи път

138

18

Удостоверение за раждане – дубликат

74

1

Удостоверение за наследници

885

2

Удостоверение за семейно положение

58

3

Удостоверение за семейно положение,
съпруг и деца

84

4

Удостоверение за родствени връзки

87

19

Нотариални заверки

1856

5

Удостоверение за родените от майката
деца

90

20

Издаване на скици

210

21

Издадени визи за проектиране

32

6

Удостоверение за идентичност на имената

151

22

Презаверка на скица

38

7

ПА - регистрация

157

23

18

8

НА - регистрация

397

Издадени разрешения за изработване на
ПУП

9

Удостоверение за постоянен адрес

415

24

5

10

Удостоверение за настоящ адрес

256

Издавани разрешения за изработване на
комплексен проект на инвестиционна
инициатива

11

Заверка за чужбина

133

25

Одобряване на изменения на ПУП

21

12

Акт за раждане

62

26

23

13

Акт за брак

74

Съгласуване и одобряване на
инвестиционни проекти

14

Акт за смърт

138

27

14

15

Удостоверение за раждане - оригинал

62

Изготвяне на оценка за състоянието на
инвестиционен проект чрез приемане от
ЕСУТ

№

Наименование на услугата

брой

26

39

Удостоверение за данъчна оценка –
приложение 2

25

Издаване на удостоверения за идентичност
на имоти

38

40

Удостоверение за данъчна оценка – чл. 264

2070

31

Издаване на удостоверения за факти и
обстоятелства по ЗУТ

24

41

Удостоверение за платен изискуем данък
МПС

183

32

Попълване на приложение в данъчна
декларация

120

42

Удостоверение за декларирани данни

177

33

Допускане на изменения в одобрен
инвестиционен проект

3

43

Обработване на декларации по чл. 14 от
ЗМДТ

476

34

Издаване на разрешение за поставяне на
преместваем обект

5

44

Обработване на декларации по чл. 54 от
ЗМДТ – превозни средства

1268

35

Издаване на удостоверение за въвеждане в
експлоатация

5

45

Декларации за освобождаване от ТБО

100

36

Регистриране на технически паспорти

9

37

Издаване на удостоверения за нанасяне на
новоизградени обекти

8

Регистриране на сдружение на собственици
на сгради в режим на етажна собственост

2

№

Наименование на услугата

брой

28

Издаване на разрешение за строеж

28

29

Издаване на удостоверения за „търпимост“

30

38

46
47
48
49

Прихода от изпълнението на административни услуги за отчетния период е 43 070,50 лв.



Повишаването на степента на удовлетвореност на гражданите
продължава да е основна цел за ръководството на общинската
администрация.



На интернет страницата на общината и в Интегрираната
информационна система на държавната администрация, в модул
„Регистър на услугите“ е публикувана информация за
извършваните от общинска администрация услуги и режими,
както и начина, срокове, необходими документи и др.



Чрез изградена VPN мрежа шест кметства на територията на
общината имат достъп до Локална база данни и до програма
Актопис, което дава възможност за по-ефективна организация на
актосъстаянето.



В съответствие със изискванията на Закона за електронно
управление и Наредбата за общите изисквания към
информационните системи, регистрите и електронните
административни услуги, общинска администрация е предприела
действия по преминаване към актуализирана версия на
електронната система за документооборот Акстър офис и
закупуване на модул „Комуникатор“ през който ще се извършва
електронен обмен на документи с други администрации.



С решение на Министерски съвет е приет списък от набори от
данни по приоритетни области. Общинска администрация е
публикувала в отворен формат в „Портала на отворените данни“
– 40 регистъра.



За улеснение на гражданите е въведено плащане на всички
данъчни задължения чрез устройство Пос терминал.

ПРИХОДИ ПО ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ КЪМ ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА






Данъчни приходи, включително „Такса битови отпадъци“ с
данъчен характер са в размер на 832 963 лв., което представлява
9,24% от общите постъпления за периода. Постъпленията в
групата представляват 98% от разчета за годината и нарастват
номинално с 20 020 лв. /2,46%/ спрямо отчетените към октомври
2016 г.
Приходите и доходите от собственост са в размер на 318 555
лв., което представлява 55% от годишния разчет, като
съпоставени с данните към месец октомври 2016 г. намаляват с
116 640 лв. Причината е трудно събираеми вноски от юридически
лица ползващи общински земеделски земи.
Приходи от продажба на общинско имущество са намалели
със 104 561 лв. спрямо предходния период на 2016 г. Причина:
Плануваните приходи от разпореждане с общинско имущество
имаха цел – съфинансиране на инвестиционен проект
„Реконструкция на улично осветление „. Тъй като проекта няма
да се финансира, предвидените за продажба общински имоти
няма да бъдат продадени.



Неданъчни приходи и дарения са в размер на 123 069 лв., което
представлява 158% от разчета за 2017 година. Съпоставени с
данните към месец октомври на 2016 г. нарастват с 4 784 лв.
/4,04%/.



Субсидиите и целевите трансфери от министерства и
ведомства са в размер на 7 365 118 лв. , което представлява
81,66 % от общите постъпления и нараства с 439 405 лв. /6,34 %/
спрямо месец октомври 2016 лв.

9 019 420 ЛЕВА
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8 651 008 ЛЕВА

 Трудовите разходи са в размер на 4 510 593
лв., което представлява 52,13 % от общите
разходи. Разходите представляват 84 % от
годишния разчет и нарастват с 352 245 лв.
/8,47 %/ спрямо отчетените към октомври
2016 г. Нарастването е свързано с по-високия
размер на минималната работна заплата и
социални осигуровки.
 Текущите разходи са в размер на 2 196 760
лв., което представлява 81,70 % от годишния
разчет.

 Капиталовите разходи са в размер на 762 357
лв., което представлява 98 % от годишния
разчет и заема 8,81 % от общите разходи.
 Разходи с целеви трансфери и дарения са в
размер на 1 181 298 лв. и заемат 13,65 % от
общите разходи.
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 Наличността на бюджетните
средства към октомври 2017
година е в размер на 368 412 лв. и
се формира от субсидии от
централния бюджет в размер на
318 310 лв. и от собствени приходи
в размер на 50 102 лв.
 Неразплатените задължения са в
размер на 48 110 лв., което
представлява 0,55 % от общите
разходи. За сравнение
неразплатените разходи за същия
период на предходната година са
в размер на 264 624 лв.

За периода 01.01.2017 г. – 31.10.2017 г. в отдел Данъчни и неданъчни приходи
са събрани 833 278.82 лв. приходи, представляващи местни данъци и такса
битови отпадъци, или 97.68 % при уточнен план 853 000 лв.

Събираемостта по видове данъци е
както следва:


Данък върху недвижимите имоти – 102.66 % събрани 102 663.46 лв. при годишен план 100
000 лв., от които 84 472.83 лв. вноски по
текущи задължения.



Данък върху превозните средства – 131.73 %
- събрани 237 119.73 лв. при годишен план
180 000 лв., от които 164 593.75 лв. вноски по
текущи задължения.

Анализ на събираемостта на
местните данъци


Съставени 163 акта за установяване на
публични общински вземания, от които
26 броя предадени на държавен
съдебен изпълнител за принудително
събиране на неплатени задължения на
стойност 43 000 лв.



Издадени 12 броя актове за
възстановяване и прихващане.



Приети и обработени 20 броя заявления
за отписване по давност на задължения
с изтекъл давностен срок и издадени 20
бр. протоколи за 8 236 лв.



Патентен данък – 64.40 % - събрани 9 660.70
лв. при годишен план 15 000 лв., от които 8
534.58 лв. вноски по текущи задължения.



Туристически данък – 92.06 % - събрани 3
682.47 лв. при годишен план 4 000 лв., от
които 3 462.00 лв. вноски по текущи
задължения.





Данък придобиване по възмезден начин –
48.94 % - събрани 48 945.98 лв. при годишен
план 100 000 лв.

Повишаване на приходите от данък
превозни средства – 131.73 % спрямо
годишния план и 61.30 % спрямо облога
за текущата година.



Данък недвижими имоти – 102 663.46 лв.
или 102.66 % от годишния план и 63.09 %
спрямо облога за текущата година.

За периода 01.01.2017 до 31.10.2017 са сключени 58 договора за
наем/аренда за общо 2 364.78 дка, разпределени както следва:
 За наем на земеделска земя за
стопанската 2016-2017 г. – 12 броя, за
обща площ от 112.47 дка.
 За аренда на земеделска земя за 5
стопански години – 1 договор за 3.88
дка.
 За обработка на полски пътища за
стопанската 2016-2017 г.- 21 броя
договори за обща площ от 1036.39
дка.
 Договори за наем за стопанската
2016-2017 г. – 16 броя за обща площ от
155.25 дка.
 Договори за отдаване под наем на
идеални части от имоти за срок от 5
стопански години – 1 договор за 14
дка.
 Договори за отдаване под наем на
общински пасища – 4 договора за 5
стопански години и 3 договора за
една стопанска година.

Разпореждане с общинска
собственост за периода
01.01.2017-31.10.2017 г.
 Прекратена съсобственост за
един имот в с. Рояк
 Съставени 330 акта за общинска
собственост, от които 114 броя
са за публична и 216 броя са за
частна общинска собственост

 Проект : „Възстановяване на
инфраструктура - пътища, отводнителни
канали, канавки и дерета в с. Медовец,
община Дългопол”
 Договор № 2015BG16SPO001-018, който се
осъществява с финансовата подкрепа
на Фонд „Солидарност” на Европейския
съюз

 Стойност на проекта: 506 798,55 лв.
 Цели на проекта:Реконструкция на
улиците, които са силно обрушени от
стичалите се поройни води и голямата
денивилация на терена, която спомага
допълнително за резултатите от пороя –
повредени улици и отнесена настилка.
Подобряване проводимостта и
проходимостта на уличната мрежа и
възстановяване спокойното движението
на пътни превозни средства и хора при
извършването да ежедневните им
дейности.

преди

след

преди

след

преди

след

От месец май в община Дългопол стартира изпълнението
на нов социален проект „ Активни за равни възможности”,
който се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски
социален фонд.
Общата стойност на проекта е 391 160 лв., като
финансирането от Европейския социален фонд е
332 486.00 лв., а националното финансиране е 58 674.00 лв.
 Проектът цели и насърчава трудовата активност на
хората с увреждания, като адаптира и създава 3
работни места за тях, след преминато квалификационно
обучение, предоставя услугите „социален асистент“,
които да са в помощ при осъществяване на техният
достъп до трудова заетост. Създава условия на
неактивни лица да се включат в пазара на труда като
бъдат обучени и наети като „социални асистенти“ за 12
месеца. В рамките на проекта ще се създадат условия и
ще се предоставя социалната услуга „Център за
социална рехабилитация и интеграция“ с капацитет 20
потребителя. Услугата включва разнообразни
консултативни, терапевтични и рехабилитационни
дейности, насочени към създаване, поддържане и
разширяване на социалните умения, както и обучение за
водене на самостоятелен начин на живот.

За функционирането на
центъра съгласно
Методиката за определяне
на длъжностите на
персонала в
специализираните
институции и социалните
услуги в общността
щатната численост е 6 бр. в
следния състав: управител-1
бр., трудотерапевт-0,5 бр. и
социални работници- 2бр.,
хигиенист- 0,5 бр.,
рехабилитатор- 0,5 бр.,
логопед- 0,5 бр. психолог- 0,5
, медицинска сестра– 0,5 бр.
Ще се закупи мобилен уред
за активно раздвижване на
горен крайник (рамо и
лакът);, уред за раздвижване
на глезен, маса за
рехабилитация на ръка китка и пръсти, фина
моторика, масажна
кушетка, шведска стена,
проходилки за деца и
възрастни, клетка на Роше с
комплект принадлежности,
сгъваем дюшек, 3 части;
комплект принадлежности
за гимнастика, топки
масажни с бодлички и др.

 Текущ ремонт на помещенията, в
които ще се адаптират нови
работни места на хора с
увреждания по договор №
BG05M9OP001-2.005-0014-C01”, по
проект „Активни за равни
възможности»


Текущ ремонт на помещенията, в
които ще се предоставят услугите
по договор № BG05M9OP001-2.0050014-C01”, по проект „Активни за
равни възможности
”“

Преди ремонта

ПРЕДИ РЕМОНТА

СЛЕД РЕМОНТА

 Проектът е по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020, „Развитие на
 Финансиран от Фонд за европейско
социалното предприемачество“, приоритетна ос 2
подпомагане на най-нуждаещите се
„Намаляване на бедността и насърчаване на
лица, Операция тип 3 „Осигуряване на
социалното включване“ BG05M90P001-2.007.

Топъл обяд 2016 -2019“ BG05FMOP001 Предмета
3.002

 Общата
сума
на
допустимите
разходи за изпълнение на Договора,
възлиза
на
248
028,00
лв.
Продължителност на Проекта
01.05.2017 – 31.12.2019г
 Потребители на услугата са 100 души
–лица на месечно подпомагане с
доход по-нисък от диференцирания
минимум,
неосигурени,
самотно
живеещи
лица
с
децата
си,
подпомагани от Закона за семейни
помощи, лица с ниски пенсии и
инвалидни пенсии.

на
дейност
на
новосъздаденото
общинското социално предприятие ще бъде
приготвяне и доставяне на храна; поддържане на
личната хигиена и хигиената в жилищните
помещения, обитавани от обслужвания; съдействие
за снабдяване с необходимите помощни средства
при инвалидност или тежко заболяване ;помощ в
общуването и в поддържането на социални
контакти, развлечения и занимания в дома или извън
него; битови услуги - закупуване на хранителни
продукти и вещи от първа необходимост,
заплащане на електрическа и топлинна енергия,
телефон и други със средства на лицето;
съдействие
за
изготвяне
на
необходимите
документи за явяване на трудово-експертна

лекарска комисия и др.

Улична и пътна мрежа

След проведена обществена поръчка на стойност 200 хил. лева от 1-ви юни
започна ремонт на улици и общинска пътна мрежа на територията на община
Дългопол, предвидени в капиталовата програма на общината за бюджетната 2017
година. Подменена е 350 метра водопроводна мрежа на улици Отец Паисий, Пейо
Яворов и Филип Тотю – 19 935.5о лв.

Улична и пътна мрежа

Улица „Отец Паисий“

Улица „Пейо Яворов“

Изцяло са асфалтирани 850 метра на улиците Отец Паисий, Пейо Яворов, Добри
Чинтулов. Започна частичен ремонт от 7 000 метра на улици Райна Княгиня, Георги
Раковски, Самуил, Иван Вазов, Георги Бенковски, Тодор Илиев, Климент, Христо
Трендафилов в с. Цонево, улицата до ЖП гарата с. Аспарухово, пътя от с. Красимир
до главния път и частта от пътя свързваща стадиона с пътя с. Сава-с. Аспарухово.

Дерета, канавки, канализация
Почистени и ремонтирани дъждоприемни
шахти, канавки и дерета за недопускане на
наводнения

Дерета, канавки, канализация
Аварийно възстановяване на ревизионна шахта, до и пропаднали
участъци по битова и дъждовна канализация в гр. Дългопол, община
Дългопол

Ремонт на сградата на
кметство в с.
Аспарухово, община
Дългопол

Управление на
отпадъците

Доставка на нов сметосъбиращ камион.
Финансирането за закупуването на
съдовете за отпадъци и сметосъбиращия
камион е осигурено от Регионалната
инспекция на околната среда и водите гр. Варна, със средства които могат да
се използват само за обезпечаване на
функционирането на общинската
система за управление на отпадъците на
територията на община Дългопол , на
стойност 188 000 лв.

Във връзка с подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването на
територията на община
Дългопол, бяха закупени 89 броя
контейнера тип „Бобър“ и 820
броя фамилни кофи 120 л., на
стойност 69 514 лв.

И тази година
Община
Дългопол ще се
включи в
доброволческа
та кампания
н...а на bTV
Media Group.

Ремонт на Медицински
център

Ремонт на залата
за борба в село
Партизани

Ремонт на покрива на „Ритуална зала”
в с. Цонево, община Дългопол

Ремонт на покрива на „Пенсионерски
клуб” в с. Цонево, община Дългопол

Ремонт на
археологическа
експозиционна
зала в
Исторически
музей, гр.
Дългопол, на
стойност –
17 079.86 лв.

Изградено ново улично
осветление по отсечката ж.п.
гара с. Аспарухово

Изградено е ново улично осветление
на улица „Н. Обретенов“, отсечката
от ж.п. гарата до мелницата

В централната част на гр.
Дългопол

Ж.П прелез гр.
Дългопол

Детска площадка „Кирил
и Методий“

Детска площадка „Кирил и
Методий“

Тоалетна село
Медовец

Училището в село Цонево е
преобразувано от основно в
обединено
Обединеното училище е с
възможност за обучение до 10
клас или първа степен на
гимназиален етап

Таксите за детските градини в
община Дългопол са
отменени с цел включване на
децата в образователния
процес от по-ранна възраст

Осигурен Училищен микробус
Ситроен Джъмпър – 16 местен

Стартираме новата учебна
2017/2018г. с два нови, 35
местни ученически автобуси
АКИА УЛТРА L9, Евро 6,
предоставен ни от МОН, за
нуждите на ученическата
транспортна схема на община
Дългопол

Таксите за детските градини в община
Дългопол са отменени с цел включване на
децата в образователния процес от поранна възраст.

Тържественост, усмивки и поздравления, съпътстваха
откриването на учебната година. Представители на
общинското ръководство поздравиха всички директори,
ученици, деца и учители за днешния празник. Първокласниците
получиха книжки с приказки

 В Деня на любителското
творчество-1 март, кметът
на община Дългопол, Георги
Георгиев посети НЧ
"Светлина-1928"- с. Сава,
където самодейци от
селата Боряна, Комунари,
Сава, Комарево и Дългопол,
отбелязаха празника.
На децата от детските
градини в община Дългопол,
кметът раздаде играчки и
мартенички, по случай
посрещането на Баба
Марта, която е предвестник
на пролетта.

 По покана на кмета на
македонската община
Демир Капия - Трайче
Димитриев, официална
делегация от община
Дългопол, начело с кмета
Георги Киров Георгиев, взе
участие от 11.02 до 14.02 на
фестивала, посветен на
лозарството и винарството,
наречен на покровителя на
винопроизводителите св.
Трифон Зарезан!

ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ

ВОЕНЕН РИТУАЛ СЪС
ТЪРЖЕСТВЕНА ЗАРЯПРОВЕРКА

С тържествено шествие на
ученици, учители и граждани, бе
отбелязан
24 май - Денят на славянската
писменост и култура!

С детски песни, танци и
забавни игри, отбелязахме 1
юни – Международния ден
на детето.
Децата от нашата община
се забавляваха,
състезаваха и получиха
множество награди.

Град Дългопол, отпразнува 48 годишнината си с
културни и спортни мероприятия в дните от 24 август до
27 август.
Гости на празника ни бяха водещата на фолклорното
предаване „От българско по-българско“ - Галя Асенова,
която представи всички фолклорни състави и
изпълнители от община Дългопол, а приятелите ни от
Дружество „Отечество“ Украйна – гр. Рени и Нагорное,
бяха подготвили много музикални изпълнения, с които
поздравиха жителите и гостите на Общината.

Представена пред публиката на гр.,
Дългопол и украинските ни гости,
новата стихосбирка „Крепост“ на
поетесата ни Нели Янчева.
Пожелаваме й още много творчески
успехи.

Наши гости бяха и
учениците от Национално
училище по изкуства
„Добри Христов“ – гр.
Варна, чийто възпитаник е
Михаил Кръстев от
Дългопол.

Спортни
мероприятия за
празника на гр.
Дългопол

Традиционния
турнир по борба
за купата на
община Дългопол,
с участието на
отбори от цялата
страна.
Кметът на
Общината и
Станка Златева –
Световна и
Съдийството на Турнира бе
олимпийска
поверено на елитни съдии от
шампионка по
Българската федерация по
борба, откриха
борба.
турнира, на който
Спортният ни клуб по борба
присъстваха и „Аркус“- с. Партизани, завоюва 4
Марин Герчев – златни, 2 сребърни и 5 бронзови
световен шампион
медала.
на България –
тежка категория,
Хасан Исаев –
шампион и
носител на
титлата „Дан
Колов“ – 1973.

XXII ДЪРЖАВНИ ИГРИ НА СПОРТИСТИТЕ ОТ МАЛКИТЕ СЕЛИЩА
На 06.07.2017г. в Спортния център – с. Аспарухово бяха официално
открити финалите на XXII Държавни игри на спортистите от малките
селища, домакин на които е Община Дългопол.

Държавните финали на игрите за спортистите
от малките селища -отборите по тенис на
маса и шахмат.

На 9 и 10.07.2017 г., се проведоха финалните срещи по футбол от
Държавните игри за спортистите от малките селища.

Беше възстановен футболният
клуб в село Цонево

Традиционни конни надбягвания в село
Цонево. Участие взеха почти 90 коня от цяла
България, разпределени в пет гари.
В събора участваха и 20 състезатели по
мотокрос, които показаха професионализъм
и състезателен дух.

Започна възстановяването на
стадиона в село Цонево и бяха
закупени екипи за отбора

Европейски проекти
 Проект „Обучения и заетост за младите
хора“ – 10 души

Национални проекти
 НП „Помощ при пенсиониране“ – 7 души

 Проект „Обучение и заетост“ – 10 души

 НП „Обучение и заетост на хора с
трайни увреждания“ – 11 души

 Проект „Нова възможност за младежка
заетост“ – 17 души

 Програма „Старт на кариерата“ – 2
души
 По чл. 52 и чл. 55 от Закона за
насърчаване на заетостта – 6 души
 Регионална програма – 7 души

Общо по програми работят 70 души

