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Този документ е изготвен в изпълнение в изпълнение на чл. 44 (5) от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно който кметът
на Общината представя Годишен отчет за изпълнението на разработената от него
Програма за управление.
Отчетът представя работата на Кмета и ръководената от него изпълнителна
дейност на общинска администрация и обхваща периода 1 януари - 31 декември 2013
година.
С поемането управлението на Община Дългопол и с Програмата за управление
2011-2015 г, аз се ангажирах пред всички хора да работя за превръщането на Община
Дългопол в територия на устойчиво регионално развитие за заетост, подобряване на
инфраструктурата и възходящо икономическо развитие. Анализирайки работата ни
през първите две години от моя мандат мога да кажа, че този процес е дълъг, труден и
динамичен, но отговорно да заявя, че неговото начало е поставено и той има своето
последователно развитие.
През изминалата година община Дългопол отговорно и последователно изпълнява
всички местни дейности, които ЗМСМА е предоставил в нейните правомощия – в
областта на общинските финанси, имущество, данъци и такси, образование,
здравеопазване, социални дейности, култура, обслужване на гражданите, устройството
на територията, опазването на околната среда и др.
Повишаването на степента на удовлетвореност на гражданите продължава да е
основна цел за ръководството на общинската администрация. Ръководството на
Община Дългопол се ангажира с разработването, внедряването и прилагането на
системата за управление на качеството, за което се стреми да осигури необходимите
ресурси. Ангажимента на ръководството беше заявен и огласен чрез “Декларация на
ръководството”, в която са отразени политиката и целите по качеството. В резултат на
това в края на месец ноември успешно бе преминат втори сертификационен одит на
стандарт ISO 9001:2008.
Общинските сгради предназначени за изпълнението на функциите на местното
самоуправление и местната администрация в общината са в добро състояние.
Техническата обезпеченост за работа с информационните системи в Община
Дългопол представлява компютърни системи и периферия, изградената локална мрежа,
чрез която се осъществява преноса на данни към различни точки на съхранение на
информацията. В частност, за движението на документите, точно са дефинирани нива
на достъп до информацията, съхраняваща се на сървъра за документооборота в Община
Дългопол. В зависимост от това с какви масиви от данни работи дадена група
потребители е направено разпределение на съхранение на информацията – сървър за
МДТ, сървър за счетоводство, сървър за контрол на достъпа, сървър за правноинформационна система, сървър за ЛБД и др. Достъп до определена система имат само
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конкретно определни служители. Хардуерната наличност към момента се състои от 92
компютърни системи от които 20 са в кметствата по населените места и 72 броя в
администрацията на Община Дългопол, от които 8 са сървърни системи, съхраняващи
специфична информация. Периферни устройства: печатащи са 88 (25 в населени места)
и 5 бр. копирни машини в администрацията. Всички компютърни системи са защитени
с лицензен антивирусен софтуер, в частност от зависимостта на функциите които
изпълняват са защитени с потребителски име и парола. Достъп до служебен персонален
компютър имат само персонално определени служители които носят отговорността за
съхранението и разпространението на наличната информация и данни. Следенето на
актуализационния и антивирусния трафик се осъществава от администратора на
локалната мрежа чрез система за контрол, представляваща неразделна част от
антивирусния софтуер. Цялата компютърна мрежа посредством рутер (защитен с
потребителско име и парола) се свързва с Глобалната мрежа – Интернет (само един
служебен персонален компютър е изолиран от всякакъв вид достъп (в отдел ГЗ)). При
необходимост съществува и възможност за безжичен достъп (Wi-Fi) до локалната
мрежа и интернет. Въпреки криптирана, от гледна точка на сигурността на съхранение
и пренос на информацията този метод на достъп е физически изключен.
Община Дългопол разполага със 12 бр. универсални електронни подписи на
служители за извличане и подаване на информация в електронен вид (за достъп до
НБД, НАП, НОИ, АОП и др. ). Накратко по-важните сървърните системи (компютри
имащи по специфични функции) са следните:
- Система за счетоводство – компютърна система с инсталирана счетоводна
програма(ФСД), на която имат достъп само счетоводители;
- Система за Локална база данни(ЛБД) – компютърна система за съхранение
на личните данни на населението на Община Дългопол на която имат достъп
само администратори на лични данни от Община Дългопол;
- Правно-информационна система – компютърна система с инсталирана и
съхраняваща нормативно-законовите наредби на Република България и
Европейския Съюз (Сиела) достъп до системата имат всички служители в
администрацията;
- Система за МАТЕУС – компютърна система с инсталирана програма за
МДТ, достъп имат само служители от конкретния отдел.
- Система за съхранение на временни данни (Файлов сървър) – Компютърна
система с публично достъпна (видима) папка само за локалната мрежа в
администрацията \\dalgopol\obstina\ - служеща за леснопренасяне(без
нуждата от технически (хартиен, магнитен, оптичен и др.) носител и
съхранение на временни данни(правила, норми, закони и др.). Достъп имат
само служители от общинска администрация като всеки е отговорен за
собствената си налична информация съхраняваща се там. Всичко ненужно се
изтрива от администратора без възможност за възстановяване;
- Система за документооборот (Акстър-офис) – Компютърна система с
инсталирана програма за документооборот достъп до която имат всички
служители с дадени от администратора потрбителски имена и пароли, като
нивото на достъп се определя в зависимост от заеманта длъжност в
йерархията на общинска администрация;
По отношение на софтуерната обезпеченост, Община Дългопол разполага 50
лиценза за настолни операционни системи и толкова за офис пакети (допълнително
лиценз за сървърна операционна система MS Windows 2003 R2 - 1 бр.)предоставени от
Системата за управление на лицензите в Държавната администрация (СУЛДА). Освен
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лицензите на СУЛДА, компютърните системи от марката Lenovo и HP са със собствени
лицензи (Операционна система + Офис пакет) предоставени от МДААР. Другите
потребителски софтуерни програми са предоставени от министерства, закупени или
спечелени по проекти реализирани от Община Дългопол. Накратко по значимите от тях
са:
- Предоставени(безплатни) - „НАП Трудови договори“, „Редактор на форми по
ОП“ и др.
- Платени (закупени със собствени средства) – Правноинформационна система
„Сиела“, „NOD32“, „ТРЗ“ ПП „БДЖ“, „ПП-Кадри“ ЛБД“Население“,
ПП“Актопис“ ПП“Building Manager”, “ПП-Граждански договори”,
ПП“BankDocs”.
Имайки в предвид измененията и подновяването на приложния софтуер с по
нови версии, винаги има нужда от преквалифициране и обучение на служители от
администрацията. Наличната техника е достатъчна за осъществяване на всякакъв вид
административна работа при условие на добро поддържане и администриране на
Информационните системи. До колкотото има финансова обезпеченост, винаги е било
планирано подновяване на наличната техника и внедряване на нова такава. Имайки в
предвид огромната значимост на информационно-комуникационните технологии в
лицето на една Европейска община винаги има нужда от възобновяване на IT средата с
цел подобряване на качеството на работа и обслужване.
По проект Е-подем монтирахме Киоск терминал: даващ възможност да се
ползва и от потребители с ниска компюнтърна грамотност. Той работи в режим на
самообслужване и дава информация за предоставяните административни услуги.
На разположение на гражданите са разработени анкетни карти за
удовлетвореността на работата на общинската администрация, които се анализират на
всяко шестмесечие. Създаден е механизм за обратна връзка с потребителите, която да
показва доколко потребителите са удовлетворени от качеството на обслужване, чрез
разработване на бланки за предложения, коментари, похвали, оплаквания, анкети,. с
цел да бъдат взети под внимание изменящите се потребности на различните групи
клиенти.
Усилията на администрацията са насочени към последователно въвеждане на
комплексното административно обслужване и нов подход за предоставяне на услуги на
едно място от повече от една администрация.
Към момента общината предлага следните услуги по гражданско състояние:
Издаване на удостоверение за наследници, издаване на удостоверение за ражданедубликат, издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат,
удостоверение за идентичност на лице с различни имена, удостоверение за родените от
майката деца, удостоверение за родствени връзки и удостоверение за семейно
положение.
Общият брой извършени административни услуги в Център за информация и
услуги на гражданите са 8482. По населените места на Общината са, както следва: с.
Цонево – 951; с. Медовец – 969; с. Партизани – 510; с. Лопушна – 373; с. Поляците –
350; с. Аспарухово – 357; с. Величково – 176; с. Рояк – 87; с. Боряна – 246; с. Сава –
167; с. Камен дял – 45; с. Комунари – 100; с. Красимир – 62; с. Арковна – 41; с. Сладка
вода – 24.
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Прихода от изпълнението на административни услуги за 2013 г. е 39 509.00 лв.
По отношение на оптимизиране ресурсите на местната администрация
потребностите от обучение в общинската администрация се определят на база
нормативни изисквания за административно обслужване на физическите и
юридическите лица, както и потребности от такива, идентифицирани при атестиране на
служителите и изготвяне на годишните лични планове. Изготвен е Годишен план за
задължително и специализирано обучение. При възникнала необходимост се провеждат
и извън планови обучения по определена тематика, същите се разпореждат от Кмета и
се финансират от Общинския бюджет. През 2013 г. са преминали обучение 25
служители.Повечето са безплатни обучения по проекти, използвайки възможностите на
Оперативните програми.
За повишаване на кадровият потенциал на общинска администрация и за
оптимизиране ресурсите на местната администрация, Община Дългопол кандидатства и
изпълнява три проекта по ОП „Административен капацитет”
1.ПроектBG051P0002/12/1.1-04-12-11-41/25.10.2012"Подобряване
ефективността на общинските администрации Дългопол, Долни чифлик и
Провадия за постигане на оптимизация и избягване на дублиращи функции"
На стойност 171693,32 лв.
Цели на проекта:
Общата цел на проекта е подобряване управлението в общинските администрации
Дългопол,Долни Чифлик и Провадия чрез създаване на ефективни администрации и
подобряване на работните процеси.
Специфични цели:

сността и релевантността на работата на общинските
администрации.
Целеви групи:
 Общинска администрация Дългопол -79,5 служители
 Общинска администрация Долни Чифлик – 85,5 служители
 Общинска администрация Провадия – 78,5 служители
Описаните целеви групи обслужват 56 683 жители в трите общини.
Дейности по проекта:
Дейност 1 Организация и управление на проекта.
Дейност 2 Провеждане на процедури за избор на изпълнители за дейности по проекта.
Дейност 3 Планиране и подготовка на функционалните анализи в общински
администрации.
Дългопол, Долни Чифлик и Провадия.
Дейност 4 Провеждане на функционални анализи в общински администрации
Дългопол, Долни Чифлик и Провадия.
Дейност 5 Приключване на функционалните анализи в общински администрации
Дългопол, Долни Чифлик и Провадия.
Дейност 6 Реализиране на приетите мерките за подобрение, мониторинг и преглед на
изпълнението.
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Дейност 7 Дейности за информация и публичност.
2.Проект BG051P0002/12/2.2-07 "Компетентна и ефективна държавна
администрация" на стойност 52 339,10 лв.
Нарастващите изисквания към работата на различните нива на администрацията
поставят нова тежест върху качеството и скоростта на координация между отделните
звена и уменията им да работят заедно. Поради този факт, администрациите имат
специфична нужда от обучения с подобна насоченост, които да предотвратят забавяне
на работния процес и натрупване на негативи както за дейността на служителите, така
за функционирането на цялостната структура. Бързото и своевременно предаване на
информация, успешното и ефективно сътрудничество между различните нива и
структури, както и умението да се работи в екип се явяват ключови фактори за
изграждане на модерна, гъвкава и отзивчива държавна администрация обърната във
всеки един момент „с лице към хората“.
Членството на България в Европейския съюз повиши очакванията на гражданите и
бизнеса както към качеството на работа на държавните институции, така и към
изпълнението на новите им задължения. Породените високи изисквания се отнасят в
пълна степен и към дейността на служителите в общинската администрация, което на
свой ред води и до необходимост от непрекъснато повишаване на уменията и
компетенциите на служителите в нея.
В отговор на тези предизвикателства Община Дългопол кандидатства за безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд и вече стартира изпълнението
по Договор А12-22-179 от 14май 2013г.
С реализацията на основните дейности по проекта в следващите 12 месеца се цели :
• Разширяване и обогатяване на административния и професионален капацитет на
общинските служители в Дългопол за ефективно повишаване качеството на
административно обслужване;
• Повишаване устойчивостта на знанията и уменията на служители в общинската
администрация в отговор на нуждата от развитие на специфични компетентности за поефективно изпълнение на задълженията;
• Изграждане на устойчив механизъм за прилагане и усъвършенстване на
придобитите умения и ключови компетентности за реализиране на по-ефективно
и ефикасно управление на община Дългопол.
Целеви групи на проекта са заместник кметове в Община Дългопол, кметове и кметски
наместници, специалисти по населени места и ключови служители в общинската
администрация.
Основни дейности по проекта:
1.Организация и управление на проекта;
2.Обучения на служители от общинска администрация Дългопол в Института по
публична администрация;
3.Обучения за работа със софтуерни продукти;
4.Специализирани обучения в съответствие със задълженията и отговорностите на
служителите от общинската администрация;
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5.Дейности за информация и публичност
Реализирането на проекта ще предизвика нарастване на доверието във
и капацитета на общинската администрация, което ще се отрази и в осезаемо
увеличение в удовлетвореността на потребителите на услугите на общината. От своя
страна този процес трайно ще повиши престижа на общинските служители, а като
следствие ще улесни и задържането на квалифицираните кадри на работа в общината.
3.Проект №BG051PO002/13/1.3-07/13-13-163/27.11.2013г – „Усъвършенстване
на процеса на разработване и прилагане на политики в община Дългопол чрез
ефективна координация и партньорство” -79 975,46 лева
Специфичните цели на проекта:
• Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол при изпълнение на
стратегически документи и политики в община Дългопол;
• Изграждане на административния капацитет на общинска администрация Дългопол
за участие във оценката, формулирането и изработването на стратегически
документи;
• Оценка на действащите стратегически документи и процесите за тяхното
разработване и съответствие с национални и регионални стратегии;
• Актуализиране на действащите стратегически документи в съответствие с новите
реалности и актуалните потребности на местната общност;
Включване на всички заинтересовани страни в процеса на формулиране на
политики и изработване на стратегически документи на Община Дългопол, чрез
въвеждане на ефективни механизми за консултиране.
Основни дейности:
Дейност 1. Организация и управление;
Дейност 2. Изготвяне на методология за разработване, мониторинг, оценка на
изпълнението и актуализация на стратегически документи;
Дейност 3. Оценка на изпълнението на основните стратегически документи на Община
Дългопол;
Дейност 4. Актуализиране на основните стратегически документи на Община
Дългопол;
;
Дейност 5. Разработване на Общински план за развитие на Община Дългопол 20142020 г.;
Дейност 6. Информация и публичност.
Проектът пряко допринася за постигане на стратегическата цел на ОП
„Административен капацитет”, а именно „Подобряване работата на държавната
администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на
гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и
заетост”.
Заложените цели на проекта са:
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- Подобряване прилагането на принципите на добро управление, чрез въвеждане на
ефективни механизми за мониторинг и за консултиране с всички заинтересовани
страни при разработването и прилагането на политики на местно ниво;
- Повишаване капацитета на общинската администрация за качествено оценяване,
разработване и прилагане на политики, ориентирани към действителните
потребности на обществото, с широкото участие на гражданското общество.
Действията на община Дългопол в областта на икономическото развитие през
2013 г. бяха ориентирани към:
 изпълнение на дейности, подкрепящи запазването и разширяването на местния
бизнес, привличане на инвестиции и създаването на нови работни места;
 развитие на базисната и бизнес инфраструктурата на територията на общината;
 гарантиране на социалната интеграция и засилване на човешкия капитал;
 взаимодействие с местния бизнес и неговите структури.
Основните акценти, насочени към икономическо развитие в община Дългопол са
свързани със стратигическото планиране, привличане на външни ресурси, допринасящи
за подобряване на социално-икономическия живот.
По отношение управление на финасовите ресурси на общината
На 08.02.2013 година Общински съвет – Дългопол прие бюджета по пълна
бюджетна класификация на приходите и разходите в размер на 6 481 408 лева, при
6 346 420 лева за 2012 г. Общо рамката на приходната част на проекта за бюджет 2013
година на община Дългопол е с 134 988 лева по–голяма от приетия бюджет за 2012 г.
Приетите с бюджета поименните списъци за текущ ремонт и капиталови разходи са в
размер на 460 800 лева, от които 294 000 лева средства от Целева субсидия за
капиталови разходи и 166 800 лева собствени бюджетни средства.
Планът на приходите и разходите в края на годината е 7 691 167 лв. а отчета на
приходите – 7 683 741 лева и на разходите – 7 420 848 лева. Размерът на преходния
остатък е 262 893.лева. В общия размер на разходите най-голям относителен дял заемат
разходите за работни заплати и осигурителни плащания – 60 %, следвани от разходите
за издръжка – 30 %, капиталови разходи и текущ ремонт – 6 % останали разходи - 4 %.
Най-голям дял на разходите се пада на функции - Образование – 51 %, Жилищно
строителство, БКС и опазване на околната среда – 9 % и Изпълнителни и
законодателни органи – 21 %.
Със заповед на кмета на общината бяха определени правата и отговорностите на
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, които не прилагат системата на
“делегираните бюджети”. По - голямото им ангажиране по изпълнение на адресните
бюджети, доведе до по-стриктно спазване на бюджетната и финансова дисциплина.
Прилагайки системата на “делегираните бюджети” в училищата, детските градини
и музеите на територията на общината се постига по-голяма финансова
децентрализация. Наред с това големите права дадени от нормативната уредба на
ръководителите на тези звена водят до невъзможност администрацията да упражнява в
достатъчна степен контрол върху тяхното управление на публичните средства.
Подобрихме организацията по аналитичната отчетност
при отчитане на
привлечените средства по европейските програми.
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Макар, че привлечените по европейски проекти постъпват по две извънбюджетни
сметки /за НФ и КФ и за РА към фонд”Земеделие” / в счетоводната система на
общината е въведена такава аналитичност, че във всеки момент има информация за
движението на всеки един проект. Във всички одитни доклади, изготвени във връзка с
окончателни разплащания е констатирано, че счетоводното отчитане на проектите е в
пълно съответствие с изискванията на МФ и на управляващите органи
Анализ на събираемостта на местните данъци към 31.12.2013 г.
Данъчните приходи са формирани в съответствие с Наредбата за определяне на
местните данъци на територията на Община Дългопол.
Към 31.12.2013 г. в отдел „МДТ” са събрани приходи в размер на 704898,74 лв.,
представляващи приходи от местни данъци и такса битови отпадъци, при уточнен план
737033 лв. – 95,64%.
Приходите от данък върху недвижимите имоти, данък превозни средства, патентен
данък, данък придобиване и туристически данък са в размер на 334551.26 лв. или
107,22% от уточнения бюджет 312000 лв..
От извършените сравнения на база ежемесечните отчети извън кампанията по
събирането се наблюдава равномерно постъпление на приходите от данъци.
Постигнатият резултат е следствие по-добра събираемост както на дължимия за
годината данък, така и на несъбраните за предходни години задължения. През месец
ноември 2013 г. бяха разпечатани списъци с длъжници по всички населени места.
Най-голямо увеличение на събираемостта се наблюдава при данък превозни
средства – 118,77%, а най-ниско – 56,06% при туристическия данък. За подобряване
събираемостта от данък МПС има значение и промяната на ал.6 на чл.60 от ЗМДТ,
съгласно която заплащането на данъка е условие за редовност при годишен технически
преглед на превозното средство.
Постъпленията от туристически данък в община Дългопол имат сезонен характер и
са от предоставените нощувки в местата за настаняване.
Приходите от патентен данък са в размер на 12486,95 лв. – 89,19% при план 14000
лв. Намалените постъпления от патентен данък се дължи на масовото затваряне на
малките магазинчета и заличаване на ЕТ.
Постъпленията от данък при възмездно придобиване на имущества и дарения е в
размер на 121755,46 лв.-136,80% - при план 89000 лв. Този данък е трудно
прогнозируем и чувствителен към негативните тенденции, произтичещи от
икономическата криза. Няма закономерност при тези постъпления.
От глоби и санкции са събрани 3320 лв. – фиш и наказателни постановления.
Сравнително по ниска е събираемостта на такса битови отпадъци – при уточнен
план 425033 лв. са събрани 334551,26 лв. – 78,81%. През 2013 г. има подадени 340 бр.
декларации за освобождаване от ТБО или част от услугите /сметосъбиране и
сметоизвозване/.
Увеличаването събираемостта на приходите от местни данъци зависи изцяло от
икономическата обстановка в страната, икономическата активност на населението.
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Осигуряване на устойчива инфраструктура, по-висок стандарт на живот на
гражданите и повече възможности за реализация

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
За отчетния период проектите, по които работи Община Дългопол, са на обща
стойност 25 914 804.18 лв. с ДДС, в това число проекти в процес на изпълнение,
отчетени през периода, очакващи финансиране и в процес на разработка и подготовка
за кандидатстване. Отчетната година съвпадна с края на програмния период 2007-2013
г., когато ресурсът по оперативните програми е вече договорен и акцентът пада
основно върху изпълнението и успешното отчитане на вече одобрени и договорени
проекти и всички усилия са насочени към подготовката на следващия програмен
период 2014 - 2020 г.
Основните акценти в работата на общинска администрация по проекти и програми
за периода ноември 2012 – 2013 г. е, както следва:
1. ПРСР-Мярка 321 „ Изграждане на общински информационен и
комуникационен център на територията на гр. Дългопол, включващ и модул за
обслужване на населените места на територията на община Дългопол” с
идентификационен №03/321/01249 от 17.08.2012 г. Общата стойност на проекта е
720 182.00 лв.
Основната цел, която е поставена с изпълнението на този проект е да бъде повишена
достъпността на предлаганите административни услуги до по-широк кръг жители, а
така също и ускоряване на процесите при предоставяне на административни услуги от
общинска администрация. Проведени са тръжни процедури- избран е изпълнител на
СМР и са в процес на изпълнение, предстои избор на изпълнител за доставки на
мобилен модул и оборудване.
Община Дългопол последователно изпълнява ангажиментите, свързани с
реализиране на инвестиции с европейско финансиране, насочени към решаване на
сериозни проблеми на техническата инфраструктура, с подобряване качеството на
среда за живеене и развитие на местния бизнес.
Развитието и модернизацията на инфраструктурата е от определящо значение за
увеличаване инвестиционната атрактивност и конкурентоспособност на общината.
Инфраструктурата е ключов фактор за развитието на бизнеса и източник за
създаване на нови работни места. Тя има и важно значение за подобряване на условията
на живот в общината.
2.ПРСР-Мярка 322 „Реконструкция на улична мрежа и площади, изграждане на
тротоари и тротоарни зелени площи в община Дългопол – аглломерации с.
Лопушна,
с.
Поляците
и
с.
Партизани”
с
идентификационен
№03/322/00841/03.07.2012 г.
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Цел- Постигане на значително подобряване на транспортната инфраструктура на
територията на Община Дългопол; възстановяване и подобряване на съществуваща
пътна настилка, пътното тяло и отводняването с цел осигуряване условия за
безопасност на движението, комфорт на пътуващите и удължаване на
експлоатационния живот на пътя. Подобряване на достъпността, комуникацията и
качеството на живот в населените места, предмет на неговия обхват; намиране на
решение на един от основните проблеми , характерен за Община Дългопол и конкретно
за с. Поляците и с. Партизани – влошаване на качеството и достъпността на местната
инфраструктура. Общата стойност на проекта е 1 855 898.00 лв.
Със Споразумение №72/ 25.09.2013 год. бяха определени ангажиментите на Община
Дългопол и „ВиК- Варна” ООД по реконструкцията на водопроводната мрежа в
обхвата на обект ”Реконструкция на улична мрежа и тротоари в с. Поляците и с.
Партизани, община Дългопол”. Община Дългопол се ангажира с направа на изкоп за
полагане на ПЕВП тръби за водопроводни клонове и сградни отклонения, доставка,
полагане, трамбоване и уплътняване на инертния материал, а „ВиК- Варна” ООД се
ангажира с доставката и полагането на необходимите ПЕВП тръби, фитинги, пожарни
хидранти и тротоарни кранове за водопроводните клонове и сградните отклонения.

3. ПРСР-Мярка 321 „Реконструкция и изграждане на спортни съоръжения с цел
създаване на общински център за спорт, младежки дейности и отдих в с.
Аспарухово” с идентификационен №03/321/01312 от 22.08.2012 г. Общата стойност на
проекта е 5 785 870. 00 лв.
Основна цел – създаване на привлекателна среда за живот на населението в Община
Дългопол, обусловена от развитието на спорта, допринасящ здравословен начин на
живот.
Проведени са тръжни процедури- избрана е консултантска фирма, предстои избор
на изпълнител на СМР, строителен надзор и доставки на оборудване
4. ПРСР-Мярка 321 Проект с ИД № 03/321/01382 „Строителство и
реконструкция на общински път VAR 3194/ІІІ-2083, Дългопол-Цонево/-СаваКрасимир-/ІІІ-208/ и път от общински път VAR 3194/ІІІ-2083, Дългопол-Цонево/Сава-Красимир-/ІІІ-208 /до общински път VAR 1191/ІІІ-208, Комунари-Добромир/Аспарухово”. Договорът е сключен на 10.12.2013 г.
Общата стойност на проекта 5 747 089,30 лв.
С този проект се цели повишаване икономическата и социална привлекателност на
Община Дългопол и подобряване качеството на живот на местното население, като
посредством изграждането и реконструкцията на част от общинската пътна мрежа да се
създаде възможност за подобряване мобилността на работната сила и
привлекателността за развитие на бизнес в селските райони
5.
ПРСР-Мярка
321
Проект
№03/321/01551/14.12.2013
г.
„Реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения –
агломерации с. Лопушна, с. Медовец и рехабилитация на общински път
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SHU1137/ІІ-73/ Веселиново – граници общ. (Смядово-Дългопол) ПоляцитеПартизани/ІІІ-7301 в частта от с. Партизани до с. Лопушна”. Договорът е сключен
на 14.12.2013 год.
С този проект се цели достигане на европейски стандарти в качеството на ВиК
услугите, като посредством това ще се осигурят по-добри условия на живот, както и ще
се подобрят условията за създаване на успешен бизнес.
Обща стойност на проекта 5 859 324,25 лв.
Международен фонд „Козлодуй”(МФК), администриран от Европейската банка
за възстановяване и развитие (ЕБВР), за подпомагане дейностите по извеждане от
експлоатация и намаляване на негативните последици от ранното затваряне на
блоковете. Част от целите на МФК обхващат подпомагане при извършване на
необходимото реконструиране, подновяване и модернизиране на секторите по
производство, пренос и разпределение на енергия, както и подобряване на енергийната
ефективност. МФК предоставя безвъзмездна финансова помощ за подобряване на
енергийната ефективност на Поликлиника –Дългопол.
Проект "Изпълнение на високоефективни мерки в общ.Дългопол Поликлиника" 165 788,96 лв. От собствени приходи на общината е извършено
проектирането на дейността. Проведена е процедура за избор на изпълнител в МФК
/МИЕТ/ - обща за всички подадени предложения на територията на Република
България. Определен е изпълнител и са посочени техническите изпълнители. Предстои
откриване на строителна линия.
Градският музей е в резервната листа на одобрените проекти ие на стойност
141 608,71 лв. без ДДС.
Една от основните цели на общинското ръководство беше подобряване
състоянието на общинската пътна мрежа с всички елементи. Бяха извършени
ремонти на общинска пътна мрежа:
1. Основен ремонт на път ЖП гара- поделение Дългопол-141600 лв.
2. Основен ремонт на улица от центъра до ДГ в с. Медовец и отводнителни
съоръжения-12000 лв.
3. Рехабилитация улици с. Медовец -17166 лв
4. Път Боряна –Сладка вода – 2863 лв.
Изпълнението на Капиталовата програма по източници на финансиране:
1. ОП местен каптаж с. Партизани.
2. Обществена тоалетна – гр. Дългопол
3. ОР гробищен парк гр. Дългопол.
4. ОР кметство с. Рояк -1848 лв.
5. Изграждане на детска площадка с. Медовец – 10398 лв.
6. Изграждане на детска площадка с.Цонево – 6926 лв.
7. Изграждане на детска площадка с.Камен дял- 3875 лв.
8. Изграждане на навес за сватбени тържества с. Медовец – 10398 лв.
9. Изграждане на навес за сватбени тържества с. Лопушна – 17143 лв.
10. Изграждане на детска площадка с. Поляците – 6397 лв.
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11. Ремонт улици Дългопол,Цонево,Величково
12. Ремонт кметство Красимир-500 лв.
13. Ремонт кметство Комунари – 500 лв.
14. Ремонт пенсионерски клуб с. Поляците- 1000 лв.
Изпълнени са всички договори за рехабилитация на участъци от общинската пътна
мрежа.
Важна предпоставка за устойчивото развитие на общината е осигуряването на
качествено образование, предвид на което материалните и нематериални инвестиции в
тази сфера са особено значими. Същите са крачка към гарантиране, както на модерно и
конкурентноспособно образование в община Дългопол, така и на осигуряване на
благоприятна, здравословна и стимулираща развитието жизнена среда - един от
основните фактори за преодоляване на демографската криза и предпоставка за
привличане на инвестиции и за осигуряване на устойчиво развитие.
За постигане на посочената цел, Община Дългопол ежегодно инвестира в различна
образователна инфраструктура.
През отчетният период успешно приключихме и отчетохме проект „Съвременни
образователни институции - гарант за устойчиво местно развитие в Община Дългопол”
на обща стойност 976 896,23 лв.
Общата цел на проекта е създаване на съвременна визия на образователните
институции /НУ и ЦДГ/ чрез осигуряване на подходяща и рентабилна образователна
инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие на община Дългопол.
Постигнати резултати:
 Осигурен топлинен комфорт и икономия на енергия в НУ и ЦДГ чрез
внедрените мерки за енергийна ефективност
 Създадена комфортна, защитена и безопасна среда за обучение, възпитание,
игри и отдих на децата и учениците в училището и детската градина, чрез
ремонт и обновяване на средата.
 Подобрена работна среда за 54 души персонал и подобрено качество на
предлаганата образователна и социална услуга за 301 деца чрез оборудването на
кухненските блокове, физкултурен салон в НУ и дворно пространство в ЦДГ.
 Интеграция и социализация на деца и ученици от ромски произход и деца със
СОП чрез възможностите на съвместното им обучение и възпитание в
училището и детската градина.
 Спестени емисии СО2 -76 т. годишно.
 Намалено потребление на енергия – 487 MWh
 Проведени мерки за публичност и информация
 Издадени сертификат “В” – 2 бр.
Технически паспорт на сграда – 2 бр.
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Община Дългопол ежегодно инвестира в
подобряване на образователна
инфраструктура чрез предвидени средства в Капиталовата програма. През изминалата
година беше подменено дюшемето във физкултурен салон на СОУ „Св. Кл. Охридски”
гр. Дългопол. Средствата са осигурени от собствени приходи на Община Дългопол и
разчетени в Капиталовата програма за 2013 г.
През 2013 год. беше одобрена проект „Заедно към знание” по ОП „Развитие на
човешките ресурси”. Подписан договор №BG051PO001-4.1.05-0238.Партньори по
проекта са детските градини на територията на община Дългопол: Стойност на проекта
176 025.94 лв.
 ЦДГ „Детелина” – гр. Дългопол
 ЦДГ „Пролет” с. Цонево
 ЦДГ „Първи юни” с. Партизани
 ЦДГ „Щастливо детство” с. Медовец
Обща цел на проекта:
Създаване на условия за по-успешна социална реализация на децата от етнически
малцинства в община Дългопол, чрез подобряване на условията за равен достъп до
предучилищно образование и обучение и засилване на мотивацията им за включване в
образователния процес
С изпълнение на дейностите по проекта се поствят основните цели:
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1.Повишаване професионалната компетентност и квалификация на 34
педагози за работа в мултикултурна детска среда и с родители от етнически
малцинства
2.Подобряване на предметно-пространствената среда и образователна
среда в детските градини
Изграждане на подкрепяща среда с център “детето”,която да подпомогне учебновъзпитателния процес и адаптацията на децата от етнически малцинства
Да се повишат познавателните,комуникативни и практически компетенции на
децата от етнически малцинства и децата-участници в проекта, чрез осигуряване на
условия за равнопоставеност и утвърждаване на културната им идентичност и
развитие на творческите им заложби и таланти.
„Изграждане на открита детска площадка в с. Цонево
Новоизградената площадка за игра в с. Цонево е със средства от ПУДООС, „ЗА
ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2013г.“ с мото „Обичам природата – и аз участвам” Тя е
предназначена за деца от 3 до 12 години, съобразно изискванията на Наредбата №1 от
12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за
игра. Посредством реконструкцията на площадката ще се осигурят максимален брой
занимания за деца с висока игрова стойност. Всички съоръжения за игра са монтирани
върху синтетична (каучукова) ударопоглъщаща настилка. - стойност на проекта
9846,38 лв.
Изградени са две детски площадки със средства на общината в селата Камен дял и
Поляците и Цонево.
Освен изпълнението на спечелените проекти, бяха положени и усилия за проучване
на възможностите за включване на читалищата в проекти за подобряване на тяхната
материална база.
Подадени проекти за подобряване сградният фонд и материалната база на
читалищата:
1. ПРСР, 322 „Ремонт и реконструкция с промяна на предназначението на НЧ
Добри Иванов Недев -1894 г. „ с. Аспарухово. Към настоящият момент са
отстранени непълноти и неясноти по писмо на ДФЗ, разглежда се от Комисия за
одобрение на проекти от ДФЗ. Стойността на проекта е 968 823.98 лв.
2. ПРСР, 322 „Ремонт и реконструкция на НЧ Пробуда -1932 г. – с. Цонево”
Към настоящият момент са отстранени непълноти и неясноти по писмо на ДФЗ,
разглежда се от Комисия за одобрение на проекти от ДФЗ. Стойността на
проекта е 753 055.70 лв.
Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на
регионите” има за цел да обезпечи допълнителен финансов ресурс за регионите,
като се финансират проекти извън допустимите за кандидатстване по
оперативните програми. Община Дългопол е подала за финасиране от тази
програма следните обекти:
1. Крило към съществуваща сграда на ЦДГ „Пролет”, с. Цонево
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2. Сграда на общежитие към СОУ „Назъм Хикмет”, с. Медовец
3. Основен ремонт на сграда „Б” на Община Дългопол
4. Реконструкция на улична мрежа и площади, изграждане на тротоари в
община Дългопол, агломерация с. Медовец.
Приоритетни са тези обекти поради следните обстоятелства:
Според справка от ГРАО за периода 2009-2011 год. са родени общо 107 деца в
селата Цонево и Величково. Задължение, отговорност и грижа на общината е да обезпечи
със сграден фонд предучилищния възпитателен процес.
В тази връзка е изготвен проект за изграждане на ново крило към съществуваща
сграда на ЦДГ „Пролет”, с. Цонево. Нуждата е породена от постъпили молби и жалби
от граждани за недостиг на места в съществуващата детска градина. Детската градина в
съседното населено място- с. Величково не функционира и поради тази причина
съществуващата такава в с. Цонево поема обучението на децата от двете населени
места. Капацитетът от 50 места на съществуващата детска градина е крайно
недостатъчен за обхвата и нуждите на децата да бъдат обучавани и възпитавани.
В съответствие с визията за развитие на Министерство на образованието и
науката за кадрово обезпечаване потребностите на бизнеса на територията на
съответните населени места бе подадено заявление № 060103-67/14.01.2014 год. с
прилежащия към него пакет от документи с цел разкриване на професиона паралелка в
СОУ „Назъм Хикмет”, с. Медовец.
Реализацията на учебно- възпитателния процес е свързана инициативата на
община Дългопол с комфортна и привлекателна среда на обучение да привлече и
задържи бъдещи кадри в сферата на селското стопанство. Анкетирани са 130
осмокласника не само от с. Медовец, но от цялата община, които имат желание да се
обучават в професионални паралелки, за което е необходимо да се осигури леглова база
за пребиваване на учащи и учители, специалисти по селскостопански дисциплини.
В тази връзка от общинска администрация е изготвен проект за основен ремонт
на съществуваща сграда на общежитие към СОУ „Назъм Хикмет”, с. Медовец.
Община Дългопол сключи договор с Държавен фонд „Земеделие” с № 03-321-01551
14.12.2013год. за реконструкция на водопроводна мрежа в с. Медовец. По проект не
финансира възстановяване на асфалтова настилка освен в рамките на изкопа за полагане
тръби.
Като се има предвид, че лошата инфраструктура води до ускоряване
миграционните процеси и невъзможност за привличане на инвеститори и създаване
работеща и икономически стабилна среда, трябва да се предприемат действия
възстановяване на уличната мрежа.
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Управление на Общинско имущество
Във връзка с оперирането с общинската собственост и в изпълнение на съответните
решения на Общинския съвет, през годината са извършени следните
разпоредителни сделки:
1.
Дългопол, ПИ №24565.502.1802.26 - Жилищна сграда- Решения 457/24.06.11г., 46-3/29.07.11г. цена -8100 лв.
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Лопушна, УПИ ІV, кв.3- Апартамент №4,ет.2- чл.48, ал.2 от ЗОС,
чл.30,ал.1 и ал.4, чл.31,ал.1 от Наредба №12, Решение 44-6/25.10.13г.цена - 9763,98 лв.
3.
Медовец, УПИ VІ,кв.24- учредяване право на пристрояване (изгражд.
на тераса към ап.1, ет.1)- чл.38, ал.8 от Наредба №4-цена- 100.00 (без
ДДС
Съставени са 242 бр. актове за общинска собственост и към 31.12.2013 г. , от
тях – публична -100 бр., частна -142 бр., земеделска земя- 222 бр.; в регулациядворно място – 5 бр., сграда- 6 бр., дворно място и сграда -9 бр. Актовете са вписани
в регистъра на имотите – общинска собственост, вписани са и в службата по
вписванията. Декларирани са съответните обстоятелства, свързани с всички действия,
свързани с оперирането със собствеността
2.

За осигуряване на заетост Община Дългопол през 2013 г. реализира
следните социални програми за заетост:
 Регионална програма за обучение и заетост – осигури се заетост на 10 лица –
безработни младежи до 29 години и безработни лица с ниска квалификация или
без квалификация. Продължителността на програмата е 6 месеца /от 04.04.2013
г. до 03.10.2013 г./;
 По чл. 41А, чл.36А, чл.46, чл55Г и чл. 41 от ЗНЗ са осигурени 8 работни
места;
 По Програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” Община
Дългопол осигурява заетост на 35 души;
 Проект „Нов избор-развитие и реализация” по схема „Развитие“, Община
Дългопол усвои 168 работни места, от които 25 за градинари, които да работят
в гр. Дългопол и кметствата на община Дългопол; и 15 работни места за
готвачисъс заетост за 12 месеца; 18 – дърводелци; 24 – работник-разсадник,20спасители; 21- техник-екология; 15- водопроводчик; 9- ел. монтьори; 11 –
заварчик; 2 – механик; 2-чертожник-архитектура; 5-шофьор, 1-техникстроителство
Обща стойност на проекта 717 134.00 лв.
 Проект „Подкрепа за заетост” са сключени два договора на обща стойност
358 054.48 лв. Осигурена е заетост на 112 души по програмата.
Работник-поддръжка спортни съоръжения – 2; работник-копач на гробове – 10;
общ работник поддръжка на сгради-3; работник-товаро-разтоварна дейност – 4;
пазач-4; разносвач-2; портиер-3; градинари-25; работник-поддръжка на пътища31; работник-поддръжка на сгради 26
 Проект „Ново начало” – осигурена заетост на 11 души.Стойност на проекта
35 435.68 лв.
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Организатор спортни прояви-2; автомонтьор-2; техник съобщителна техника -1;
техник обучение и развитие-1; дърводелци-1; техник-геодезия-1; техник-комп.
Системи-1; техник-градинар-1; техник ел. системи-1.
 Програма „Старт в кариерата” - през 2013 г. Община Дългопол е одобрена за
1 работно място за младежи до 29-годишна възраст с висше образование. Не
беше проявен интерес.

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ
ОБРАЗОВАНИЕ
В началото на годината бе обсъден и утвърден механизъм за разпределение на
средствата за делегираните от държавата дейности по образование между училища.С
решение на Общински съвет беше въведена системата на делегираните бюджети и за
детските градини на територията на Община Дългопол.
Това доведе до успешно завършена бюджетната 2013 г. за всички общински
училища и детски градини; усвоени допълнителни целеви средства; извършени текущи
и основни ремонти със собствени средства; формирани преходни остатъци.
Направена крачка за развитие на професионалното образование в общинските
училища.
За определяне насоки за развитие на професионалното образование за 2014/2015
учебна година бяха проведени срещи с директори на училища с професионални и
профилирани паралелки, РИО на МОН-Варна, представители на местния бизнес,
ръководство на община Дългопол, специалисти от общинска администрация. Обсъдена
е възможност за кадрова обезпеченост на основния сектор в общината- земеделие, и
практическото обучение и реализацията на учениците.
Общинската програма за закрила на детето в Община Дългопол за 2013 г. е
разработена със съдействието на общински училища и детски градини, РУ„Полиция”,
Дългопол; отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане” –
Провадия; МКБППМН. Във връзка с изготвяне на междинен отчет за изпълнение на
мерките, заложени в Общинската програма, към 30.06.2013г. е изискана информация от
горепосочените институции.
Основна задача на МКБППМН през изминалата 2013 г. беше предотвратяване и
разкриване на престъпленията и противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни на територията на община Дългопол.
Приоритет в работата беше навременната профилактика на детската и младежката
престъпност и взаимодействие с общински и държавни институции. Благодарение на
добрата работа през предходните години броя на противообществените прояви сред
малолетните и непълнолетните както и сигналите за деца в риск са сравнително малко.
През 2013 година са регистрирани 4 противообществени прояви от 6 малолетни и
непълнолетни на територията на общината. Не са регистрирани тежки престъпления,
като убийства, блудства, отвличания, въоръжени грабежи и др.
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ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
През изминалата година запазихме структурата и обема дейност на лечебните
заведения за доболнична помощ на територията на общината. Осигурихме целодневна
здравно-профилактична дейност в училищата и детските градини.
Беше закупено медицинско оборудване замедицинските кабинети във всички
училища и детски градини на територията на общината.
КУЛТУРА
Културата е важен фактор в обществения живот на общината ни, създаващ
критерии и вкус, които определят не само идентичността и самочувствието ни, но и
качеството на живот и приноса на всеки един жител на общината във всички останали
сфери на обществото. И през 2013 г. политиката в сферата на културата е насочена
основно към съхраняване на традициите, опазване на идентичността и развитието на
иновативни дейности. Обвързването й с опазването на духовното наследство,
използването на туристическия потенциал и подобряването на културната
инфраструктура формира основна част от привлекателността на региона и неговата
визия за икономическо развитие.
Дейността в сферата на културата през 2013 г. е концентрирана основно в рамките
на дейностите, планирни в културния календар. През годината са увеличени
средствата в календара. Политиките на културния календар са насочени към
съхраняване на културните традиции, създаване на нови, атрактивни и иновативни
културни събития и развитие на културата. Традиционно проявите в него са
организирани в партньорство между общината, основните културни институции,
читалищата от общината, училищата.
През изминалата 2013 г. бяха реализирани всички културни събития заложени в
„Културен календарна Община Дългопол” за 2013 година.
Годината започна с празника „Бабин ден” в който всички ние отдаваме своето
уважение към труда на акушерите и здравните работници.
Друг празник донесъл много веселие на жителите на общината беше Трифон
Зарезан. Празника премина с дегустация на вина, състезание за ценители на виното и
раздаване на множество награди.
Женските фолклорни състави от общината участваха в различните фолклорни
надпявания и донесоха много радост за зрителите.
Детските състави към училищата и читалищата в Община Дългопол представяха
фолклорните традиции както на наша сцена ,така и в чужбина.
Тържествено беше отбелязан Трети март-Национален празник на
България. Представителна рота матроси от Варненския гарнизон преминаха в параден
марш по централния площад в гр.Дългопол и отдадоха военни почести на загиналите
във войните за освобождение. Почестите бяха приети от Кмета на общината,
Председателя на Общински съвет, представителя на Българската православна църкваПротойерей и населението на общината. За пръв път, след повече от две десетилетия,
гражданите се преклониха пред бойното знаме.
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За поредна година традиционната годишна награда на Община Дългопол за учители,
ученици и учителски колективи беше връчена по повод „Деня на българската
писменост и култура”. Всички училища в общината отбелязаха своя патронен празник
със собствена културно-музикална програма.
Културният календар бе обогатен с театрални представления. На сцената в
НЧ”Н.Й.Вапцаров” в гр.Дългопол гостуваха на Искра Радева и Стоянка Мутафова.
С празнични концерти бяха отбелязани традиционните християнски празници
като Великден и Коледа. Мюсюлманската общност и другите етнографски общности
също посрещна своите големи празници.
Проведени бяха родовите срещи в различните съставни села на общината.
Наред с културните събития провели се на територията на община Дългопол,
осигурихме участието на детските вокални състави и на фолклорните състави към
читалищата, които получиха множество награди, представяйки фолклорното богатство
на общината на сцените на регионални и национални конкурси.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Социалната политика на община Дългопол е насочена към подобряване качеството
на живот и създаване на благоприятни условия за реализация на нейните граждани.
Общинска администрация активно показа, че е ангажирана и последователна в
действията си по отношение нуждите и потребностите на децата, хората с увреждания,
пенсионерите, уязвимите етнически групи и гражданите в риск.
През 2013г. се запазват преференциите при плащане на такси в детските градини,
утвърдени с Решение на ОбС-Дългопол за изменение и допълнение на Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на община Дългопол. Запазените през 2013 г. преференции дадоха възможност на
някои категории родителите да не заплащат такса в определени случаи, да ползват 50%
намаление за второ дете в детско заведение.
Ангажираността на Общината по отношение нуждите и потребностите на децата,
хората с увреждания, пенсионерите, уязвимите етнически групи и гражданите в риск
намери реализация в социалните проекти, изпълнение през отчетната година.
 „Помощ в дома за нуждаещите се хора от Община Дългопол”
Съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект
„Помощ в дома за нуждаещите се хора от община Дългопол” през месец февруари 2013
г. беше създадено звено за предоставяне на социални услуги в домашна среда.
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 194 996,49 лв.
Предоставяни са социални услуги на 64 потребители в неравностойно положение сред
които и деца и хора в напреднала възраст. Общият брой на Личните асистенти,
Социални асистенти и Домашни помощници е 32. Наред със социалните работници
помагащи на нуждаещите се в тяхното ежедневие, предвидени са и трима специалисти
–Психолог, рехабилитатор и социален консултант.
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Екипа за управление включва Ръководител, Координатор и Счетоводител.
С цел качественото предоставяне на тези услуги беше предвидено социалните
работници да преминат обучение на два етапа. Обучени бяха 24 човека.
Проведена беше откриваща конференция през месец март 2013 г.
Пред периода от стартиране на проекта през м.февруари до края на календарната
2013 г. Като Лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници са работили
35 човека. Помощ в домашна среда са получавали 76 нуждаещи се сред които и 7 деца.
Поради отказ от получаване на социални услуги или смърт бяха прекратени 12
договори за предоставяне на услуги и сключени договори с нови потребители.
Закупено беше следното оборудване: Преносим компютър, заседателна маса, 10 бр.
столове, флипчарт, корково табло, тонер касети. На социалните работници бяха
раздадени защитни ръкавици.
Провеждани редовно и отразени чрез протоколи и доклади са срещи на екипа за
управление и посещения на Координатора и Социалният консултант по домовете на
потребителите.
В срок до 10то число на всеки месец, съгласно договора се изплащат заплатите на
социалните работници и на екипа за управление. Към настоящия момент има неплатени
такси от страна на някои от потребителите.
През месец август 2014 г. беше изготвен Междинен технически и финансов отчет.
От 01.08.2013 г. беше сключен Анекс към договора по проекта, за смяна на
Ръководителя.

 Проект „Подкрепа за достоен живот”
Община Дългопол е партньор в предоставяне на социалната услуга „Личен
асистент”, по проект „Подкрепа за достоен живот” по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” 2007-2013, бюджетна линия „Алтернативи”. За периода на
стартиране на дейностите в община Дългопол услуги са предоставени на 32 лица на
трудов договор, 32 потребители ползват услугата „Личен асистент". Потребителите
/деца и възрастни/ от община Дългопол са хора с трайни увреждания и затруднения за
самообслужване. Получават право на индивидуална месечна грижа в часове за ползване
на услугата. За лични асистенти са наети безработни лица в трудоспособна възраст,
трудово заети лица, самонаети лица, неактивни лица, които могат да извършват
допълнително почасов труд;
Проект „Подкрепа за достоен живот” има за цел да приложи нов подход за
предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален
месечен бюджет за социална изолация на семейства, в които има лица зависими от
постоянни грижи, поставени в риск от институционализация.
Поради изключителния интерес и полезност на проекта, същият е удължаван
многократно, като планирания край за предоставяне на услугата е 15.05.2014 г.
Общата стойност на бюджета на проекта за Община Дългопол е 286 406.30 лв.


Проект „Обществена трапезария:
За първа година отваря врати Обществената трапезария към патронажа. И тя е за
социални услуги в общността, насочени към задоволяване на потребностите от храна за
хора, които не могат да си я осигуряват сами и обслужва 111 бенефициента.
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Дейността по социалната
услуга” Обществена трапезария” включва
предоставяне на храна за обяд - супа, основно ястие и хляб. Нейната цел е – да
подобрява качеството на живот и да осигурява помощ и подкрепа на лица и семейства
на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на
закона за социалното подпомагане: лица с доказана липса на доходи и близки, които да
се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, които получават минимални
пенсии, пенсии за инвалидност, наследствени и такива, които не са свързани с трудова
дейност, както и скитащи бездомни деца и лица.Храната се приготвя Домашен
социален патронаж. Услугата се предоставя за периода август – декември 2013 г.
Стойността на проекта е 23 142 лв.
Но поради големият обществен интерес и огрмната социална значимост за нашата
общественост, община Дългопол кандидатстава и е одобрена за предоставяне на
услугата – за 81 бенефициента за периода от януари до април 2014 г. – 82 работни дни
, на стойност 15 940.80 лв.
Извършени бяха проучвания на възможности за разкриване на Център за временно
настаняване в с.Комунари, за настаняване на бездомни и бедстващи жители на
общината през зимните месеци или при кризисна ситуация.

Спортни мероприятия и инициативи
В спортният календар за 2013 г. са застъпени няколко категории спортни прояви:Ученически игри, Държавни първенства за деца и младежи, общински турнири и
участие на спортни клубове в първенствата от Националния спортен календар на
съответният вид спорт.
Проведен беше общински кръг от ученически игри по баскетбол, футбол, тенис на
маса и волейбол за учебната 2012-2013 г. Най-добрите отбори от общината продължиха
своето участие в областния кръг на ученическите игри.
Отбора по тенис на маса към „ОСК-Камчия 2007 г.” участва във всички кръгове от
държавното първенство и е с реални шансове за преминаване в А група.
Друг отбор представил се успешно на терена през изминалата година е ФК „Камчиец 1945” от гр.Дългопол.
Тази година беше проведен „Общински турнир за работещи” по футбол на малки
врати и баскетбол, предизвикал огромен интерес сред гражданите на общината.
За празника на гр.Дългопол бяха организирани няколко спортни прояви. Проведе се
традиционната баскетболна среща между ветерани и младежи. Футболната среща беше
между отбори съставени изцяло от представители на най-успешното поколение
футболисти в общината, участвали като деца във „Футболно лято 1986 г.”
Най-значимата спортна атракция за жителите и гостите на града бяха конните
състезания. Сътрудничеството между Общинска администрация, частния бизнес,
състезатели и любители на конните състезания възроди една изгубена но не забравена
традиция.
Финансирани са и два спортни клуба участващи в етапите на държавните мъжки
първенства по Футбол и тенис на маса.
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Проведени събития от спортен календар на община Дългопол за 2013 година:
Тенис на маса
1.Държавно индивидуално първенство – юноши и девойки
2 .Държавно индивидуално първенство – момчета и момичета
3. Държавно отборно и индивидуално първенство – момчета и момичета; кадети и
кадетки
4. Общински етап на Ученически игри 2013
5. Открит турнир по тенис на маса за празника на град Дългопол “ – деца, кадети и
мъже
Футбол
1. Общински етап ‘Данониада”
2. Общински етап на Ученически игри 2013
3. Областен етап на Ученически игри 2013
4. Общински турнир по мини футбол за мъже
Волейбол
1. Общински етап на Ученически игри 2013
Хандбал
1. Общински етап на Ученически игри 2013
Борба
1.РП свободна борба
Баскетбол
1.Общински етап на Ученически игри 2013
2. Областен етап на Ученически игри
3. Общински турнир за жени
Конни надбягвания
1. Конни надбягвания за празника на гр.Дългопол
СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО
През отчетната 2013 год. поетапно бяха въведени мерите и пасищата в Община
Дългопол в добро земеделско и екологично състояние. От Държавен фонд земеделие са
одобрени 1500 дка. почистени мери и пасища и общината ще получи субсидия от 42
хил лв.
 Изнасянето на животновъдните обекти в обособени територии –след приемане
на ОУП
 Възтановяване и рехабилитация на селскостопански и горски пътищапродължава почистването сервитута между земеделската земя и пътя и бяха
почистени канавките..Тези мерки допринесиха за обезводняването и удължаване
живота на пътната мрежа.
 Укрепване и предотвратяване на свлачища и срутища – предприети са мерки за
почистване на дерета в Сава, Цонево, Дебелец, Поляците, лопушна, Медовец.
Извършено е укрепване на коритата на деретата за да се спре ерозията.
 Опазване и мониторинг на инфраструктурата и имуществото - През 2013г.
стартира и беше внедрена ГИС платформа със слоеве: кадастър, регулация и
собственост. Целта е да се спести време и пари на гражданите и да се
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оптимизира оперативното време и изискваните ресурси (финансови, кадрови,
оборудване и др.) при извършваните от администрацията дейности.
ЕКОЛОГИЯ
Услугите, които Община Дългопол предлага през 2013 година за дейностите
свързани с управлението на битовите отпадъците, са определени със Заповед
№939/29.10.2013г. на Кмета на община Дългопол. Съгласно заповедта предлаганите
услуги са следните:
1. Сметосъбиране
2. Сметоизвозване
3. Обезвреждане на битови отпадъци
4. Почистване на територии за обществено ползване, в т.ч. почистване на улични
платна, площади, алеи, паркове, зелени площи.
Услугите по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци от територията
на община Дългопол до 27.08.2013 година са извършвани от „Технокар”ЕООД,
съгласно Договор №17/17.04.2013г.След приключване на договора дейността за
услугата сметосъбиране и сметоизвозване се извършва с Общински камион. Съгласно
сключеният договор и Заповед №939/29.10.2013г. на Кмета на община Дългопол,
честотата на събиране и извозване на отпадъците от територията на общината е както
следва:
І. За град Дългопол: Контейнери тип “Бобър”1100л – 4 /четири/ пъти месечно
Кофи - 240л – 3/три/ пъти месечно
Кофи – 140л - 3/три/ пъти месечно
ІІ. За селата Цонево, Медовец, Аспарухово и Дебелец – 3 /три/ пъти месечно за всички
видове съдове за битови отпадъци (контейнери тип “Бобър”1100л, кофи -240л и кофи –
140л)
ІІІ. За селата Боряна, Сава, Рояк, Камен дял, Красимир, Комунари, Партизани, Арковна,
Лопушна, Поляците, Величково и Сладка вода – 2 /два/ пъти месечно(контейнери тип
“Бобър”1100л, кофи -240л и кофи – 140л)
Съгласно ежемесечните отчети представени от „Технокар”ЕООД,
и от
Общинска администрация количествата на събраните отпадъци от територията на
община Дългопол и извозени до депо за неопасни отпадъци гр.Провадия са както
следва:
Месец януари – 648 м3
Месец февруари – 660м3
Месец март – 660 м3
Месец април – 542 м3
Месец май – 735 м3
Месец юни – 648 м3
Месец юли – 660 м3
Месец август – 594 m3
Месец септември - 572 м3
Месец октомври - 760 м3
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През настоящата 2013 година „Технокар”ЕООД и Общинска администрация е
обслужвала единствено съдовете за битови отпадъци съгласно сключеният с Община
Дългопол договор.
Съгласно Заповед №46/ 20.01.2012год. контролът относно дейностите по
събиране и извозване на отпадъците по населени места се извършва от кмета/ кметския
наместник на съответното населено място.
Отпадъците от опаковки събрани в контейнерите за разделно събиране на
отпадъци от пластмаса, хартия, метал и стъкло са обработвани съгласно сключен
договор с „Екоколект”АД. Фирмата „Пъттранс”АД, е подизпълнителя изпълняващ в
момента задълженията на „Екоколект”ЕООД на територията на община Дългопол.
За разделно събиране на отпадъци от опаковки в населените места в община
Дългопол има разположени 18 бр. жълти контейнери тип "Бобър", вместимост 1100 л,
предназначени за хартия, пластмаса и метал и 18 бр. контейнери тип "Иглу",
вместимост 1180 л, зелени, предназначен за стъкло. Общинска администрация –
Дългопол е отправила молба до „Екоколект”АД за подмяна на повредените и счупени
жълти контейнери, които се използват в момента и разставяне на допълнителен брой
контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки в по-големите населени
места.
Терториите за обществено ползване са почиствани от лицата заети по
Национална програма „ОСПОЗ”. Почистването на тези територии се състои в метене и
събиране на отпадъците от улиците, тротоарите, парковете и градините, най-вече в
централните части на населените места.
В резултат на проведената инициатива по националната кампания „Да изчистим
България”, на 20.04.2013год., с помощта на граждани, ученици и деца от детските
градини бяха почистени над 230 декара замърсени площи на територията на община
Дългопол и извозени приблизително 24 тона отпадъци на депото в град Провадия. Част
от отпадъците представляващи пластмасови опаковки бяха събрани отделно от
останалите отпадъци и предадени за рециклиране.
При работата по управление на дейностите по отпадъци през 2013 година
Общинска администрация е констатирала недостиг на съдовете за битови отпадъци при
така определената честота на тяхното обслужване. Недостигът се изразява както в
недостатъчен брой на контейнерите за общо ползване така и в недостиг на фамилните
кофи. Това е проблем, който ще бъде разрешен с поемане на дейностите по
сметосъбиране и сметоизвозване от Община Дългопол, което е свързано с промяна на
условията за извършване на тези дейности.
Друг проблем за територията на общината са градинските и животински
отпадъци, голяма част от които попадат в съдовете за битови отпадъци. Общинска
администрация – Дългопол е предприела действия по определяне на площадки, на
които ще могат да бъдат депонирани такива отпадъци, а това от своя страна би довело и
до намаляване на количествата отпадъци извозване на депото в град Провадия.

ІІ. Предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
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Извънредни и критични ситуации с характер на бедствия
В отчитаната година населението в общината преживява ситуации, близки до
бедствие. Те са:
● Усложнената обстановка след интензивни валежи от дъжд и бурен вятър през
месец юли в селата Медовец и Величково. В резултат на падналия обилен дъжд
протичат много покриви, наводнени домове и сгради, отнесена е пътна настилка .
Липсват отводнителни съоръжения по улиците, което от своя страна допринася за
разрушаването на пътната настилка. Разрушен е и един мост. Постъпилите сигнали от
физически лица за нанесени щети са 24. Със заповед на кмета беше сформирана
комисия, която направи оглед на място и констатира нанесените щети. Беше
подготвена документация съпроводена със снимков материал и изпратено искане за
финансова помощ за решаване на създалата се ситуация.

Уважаеми госпожи и господа,
В заключение, бих искала да обобщя, че изпълненото през 2013 г. е част от една
амбициозна и последователна управленска програма.
Дейността на Общинска администрация във втората година от мандат 2011-2015
дава надежда, че чрез подобряване на инфраструктурата и средата за живеене, на
условията за бизнес и инициативите за туризъм, на одобрените европейски и
национални проекти, и ефективността в управлението, община Дългопол върви по
верния път.
Изразявам благодарност на всички, които по един или друг начин, допринесоха за
процеса на израстване на местното самоуправление.

.

МАРИНКА ИВАНОВА
Кмет на Община Дългопол
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