Приложение 1

ОТЧЕТ ЗА 2018 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,

През втора 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.
Отчетът по изпълнението по приоритети е както следва:

Приоритет I
Стабилизиране на финансовото състояние
1.

Стопанисване и поддържане на уличното осветление:

Извършва се поетапна подмяна на старите осветителните тела с енергоспестяващи
модели;
Предстои излизане на свободния пазар за електроенергия.

2.

Ремонт на общинска пътна и улична мрежи

Закупена е специализирана техника /фугорез/, машина за рязане на асфалт;
Кърпежните ремонти на общинската пътна мрежа са включени в дейността на
общинското предприятие „Общински имоти и комунална дейност”.
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3. Подписано
е
тристранно
споразумение
между
Община
Главиница,
Министерството на земеделието и храните и Министерството на финансите, с което
Министерството на финансите погаси 1 600 000 лв. (80%) от задължението на общината
към Държавен фонд земеделие. Останалата част, около 700 000 лв. (20% + лихви) ще бъде
погасена чрез банков заем.

4.

По отношение на събираемостта на местните данъци и такси

2018
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, наказателни
постановления и лихви
Административни услуги
Такса куче
ОБЩО:

Общо годишно
задължение за 2018
/облог + недобор/

Изпълнение към
31.12.2018 г.

План

7 558,28
232 429,66

7 000
100 000

6 577,17
100 083,48

556 767,16

210 000

256 787,01

588 966,12

250 000

241 673,39

0,00

150 000

166 172,19

3 823,33

0

91,77

20 210,05

16 200

41 821,21

0,00
9 304,86

20 000
4 000

14 695,00
4 447,13

1 419 059,46

757 200

832 348,35

Забележка: В общите приходи за 2018 г.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/: 665 бр.;
2. Обща сума на съставените АУПОВ: 207 804,53 лв.;
3. Плащания по АУПОВ: 79 964,70 лв.;
4. Закрити партиди в хода на принудителното изпълнение поради продажба,
бракуване, дублиране, отписване и др.: 26 502,23 лв.;
5. Предадени на ЧСИ: 38 бр. на обща стойност 15 487,26 лв.;
6. Обобщен Резултат от процедурата : 106 466,93 лв. /платени + закрити партиди/.
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5.

Приходи свързани с управление и разпореждане с имоти общинска собственост

№
Вид дейност

1.
2.
3.

1.
2.

Получени
приходи
към
31.12.2018г.
(лв.)

Прогноза
2018г.
(лв.)

%
отношение

ПРИХОДИ
ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ –ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Отдаване под наем на имущество
85 000
92520
Наем на земя
770 000
920732
Приходи от концесии
6000
9477
Всичко от управление на имоти –
861 000
1022729
общинска собственост
ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Продажба на имоти – общинска собственост
Сгради
15 000
12290
Земеделски земи , УПИ
30 000
72192
Всичко от разпореждане с имоти45 000
84482
общинска собственост
ВСИЧКО ПРИХОДИ
900 000.00
1 107 211.00

108.85
119.58
157,95
118.78

81.93
240.64
187.74
123.02

През отчетната 2018 година от длъжностни лица са изготвени 291 броя Актове за
общинска собственост. От тях 283 броя са актове за недвижими имоти частна общинска
собственост. Актове съставени за публична общинска собственост са 8 бр. След влизане на
кадастралната карта на гр.Главиница се актуализираха актовете за собственост на
земеделски земи.

Приоритет II
Инвестиране и развиване на административния капацитет на
общинска администрация
1. В интернет страницата на Общинска администрация е внедрена опция за
ДАНЪЧКА СПРАВКА – гражданите могат да направят онлайн справка за дължимите от
тях данъци.
2. Извършени са ремонти дейности на 2 етаж от Общинска администрация.
Предстоят ремонти по 3 и 4 етажи.
3. Служителите активно посещават
професионалната им компетентност.

обучения

и

семинари

свързани

с

4. За нуждите на ПУ гр.Главиница на РУ на МВР гр.Тутракан е закупен лек
автомобил
5. За нуждите на ДГ „Св.Св. Кирил и Методий” гр.Главиница е закупен лек
автомобил

Приоритет III
Конкурентоспособност, икономика и инфраструктура
3

1. Изпълнението на капиталовата програма по извършени ремонти, стойности и
населени места.

№

1
2

1

1
2

1
2

1

1

1
2

1

1
2

1
2
3

Населено място
село ЗАФИРОВО
Основен ремонт на ДГ "Иван Вазов" с. Зафирово- мерки за
енергийна ефективност ( 2017-2018г.)
Полагане на изкуствени неравности 2бр. - (2018г)
Общо
село ДОЛНО РЯХОВО
Асфалтиране на ул. „Втора” с. Долно Ряхово (2018г.)
Общо
село МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ
Асфалтиране на ул. "Преслав" с. Малък Преславец (2018г)
Частичен ремонт на открит канал в селото
Общо
село БОГДАНЦИ
Частично асфалтиране на ул. "Иван Вазов" (2018г.)
Частично асфалтиране на ул. "Янтра" (2018г.)
Общо
село КОЛАРОВО
Асфалтиране на ул. "Христо Ботев" (2018г.)
Общо
село КОСАРА
Асфалтиране на ул. "Втора" (2018г)
Общо
село ЧЕРНОГОР
Вътрешен и външен ремонт на ДГ Черногор /2018/
Асфалтиране на ул. "Четиринадесета" с. Черногор /2018г/
Общо
село ОСЕН
Ремонт на Кметство с.Осен /2018г/
Общо
с. СТЕФАН КАРАДЖА
Ремонт на ДГ - Ст. Караджа (2018г.)
Изграждане на тоалетни и ремонт на покрива на ОУ " Отец
Паисий" с. Стефан Караджа
Общо
с.СОКОЛ
Ремонт на Здравна служба с.Сокол /2017-2018г./
Проект по "Красива България" - преобразуване на ДЦПЛУ в
Център за социална рехабилитация и интеграция" (2018г)
Ремонт на покрив на НЧ и кметство с. Сокол (2018г)
ОБЩО
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Инвестиран
финансов ресурс,
в лева
485 373.00 лв.
4 600.00 лв.
489 973.00 лв.
33 000.00 лв.
33 000.00 лв.
20 000.00 лв.
15 855.00 лв.
35 855.00 лв.
10 000.00 лв.
10 000.00 лв.
20 000.00 лв.
29 000.00 лв.
29 000.00 лв.
13 000.00 лв.
13 000.00 лв.
19 614.00 лв.
25 000.00 лв.
44 614.00 лв.
1 998.00 лв.
1 998.00 лв.
90 000.00 лв.
9 966.00 лв.
99 966.00 лв.
34 732.00 лв.
171 207.00 лв.
13 213.00 лв.
219 152.00 лв.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
2

1

1

2

с.ПОДЛЕС
Ремонт на читалищна сграда в с.Подлес /2018г./
Общо

11 859.00 лв.
11 859.00 лв.

Общо

6 827.00 лв.
6 827.00 лв.

Общо

32 000.00 лв.
32 000.00 лв.

Общо

60 020.00 лв.
60 020.00 лв.

Общо

49 415.00 лв.
49 415.00 лв.

Общо

72 000.00 лв.
72 000.00 лв.

Общо

18 481.00 лв.
18 481.00 лв.

Общо

11 391.00 лв.
11 391.00 лв.

с.ВЪЛКАН
Ремонт на приземен етаж в кметство с. Вълкан (2018г)
с.ЛИСТЕЦ
Асфалтиране на ул. "Втора" с. Листец (2018г)
с.ЗЕБИЛ
Асфалтиране на ул. „Седма” с.Зебил (2018г.)
с.ДИЧЕВО
Ремонт покрив на НЧ с. Дичево (2018г)
с.СУХОДОЛ
Асфалтиране на ул. "Осма" с. Суходол (2018г)
с.ЗВЕНИМИР
Ремонт на Сватбен салон с.Звенимир /2018г./
с.ЗАРИЦА
Ремонт на Чакалня с. Зарица (2018г.)
с.КАЛУГЕРЕНЕ
Асфалтиране на ул. "Осма" с. Калугерене - продължение
(2018г.)
ОБЩО
с.ПАДИНА
Асфалтиране на ул. "Пета" с. Падина (2018г)
Общо
с.НОЖАРЕВО
Асфалтиране на ул. „Шеста” с.Ножарево (2018г.)
Асфалтиране на ул. „Осма” с.Ножарево (2018г.)
Общо
с.БАЩИНО
Асфалтиране на ул. "Четвърта" с. Бащино (2018г.)
Общо
гр. ГЛАВИНИЦА
Ремонт на Административен блок №2-проект "Мерки за
енергийна ефективност в сградата на Адм. блок№2" /20172018г./
СМР на обект "Тротоари и площади пред Административен
блок №2 на ул. Витоша, гр. Главиница / 2017-2018г/
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37 000.00 лв.
37 000.00 лв.
23 000.00 лв.
23 000.00 лв.
23 500.00 лв.
25 000.00 лв.
48 500.00 лв.
30 000.00 лв.
30 000.00 лв.

440 000.00 лв.

40 000.00 лв.

3

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа - кв.
"Шарман" гр. Главиница - ПУДООС 2018г.

4

Ремонт на сградата на Общинска администрация
гр.Главиница /2018г./

20 000.00 лв.

5

Ремонт на сградата на Общински съвет гр. Главиница /2018г/

19 000.00 лв.

6

Ремонт и рехабилитация на улица в гр. Главиница /2018г/
Доставка и монтаж на съоръжения за детска площадка в гр.
Главиница /2018г./
Общо
Общо инвестиции за 2018г.

90 000.00 лв.
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1 701 814.90 лв.

15 000.00 лв.
2 325 814.90 лв.
3 759 472.90 лв.

2. На 20.04.2018г. е подписано споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от
общностите местно развитие на Местна инициативна група „Главиница-Ситово
крайдунавска Добруджа” с Министерството на земеделието, храните и горите на стойност
3 442 230 лв.

3. 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”;
- „Изграждане на мултифункционално игрище в с.Дичево”;
- „Реконструкция на улична мрежа на територията на Община Главиница”;
- „Изграждане на спортна мултифункционална площадка в гр. Главиница”;
- „Енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване на сградите на ЦДГ"Св. Св.
Кирил и Методий“ в гр. Главиница и село Богданци;
- „Мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ „В.Левски” с.Зафирово” –
ИЗПЪЛНЕН;
- „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа Шарман гр.Главиница” –
ИЗПЪЛНЕН;

Приоритет IV
Социално сближаване, съхраняване на ценностите, образование,
култура, спорт и младежки дейности
1. Подобряване на достъпа до образование и повишаване нивото на образованост:
- Извършен е основен ремонт на сградата на детската градина в с.Стефан Караджа;
- Извършен е основен ремонт на сградата на детската градина в с.Зафирово;
- Извършен е основен ремонт на сградата на детската градина в с.Черногор.
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2. Програми, мерки и проекти за временна трудова заетост

№

Програма/проект-заетост

Брой
работни
места

Срок
на
заетостта
(в месеци)

1

Проект „Нова възможност за младежка заетост"

1

6 месеца

2

Програма „Старт на кариерата”

2

9 месеца

3

Регионална програма за заетост

17

6 месеца

4

Проект „Работа”

44

12 месеца

5

Национална програма „Помощ за пенсиониране”

1

24 месеца

6

Проект „Обучения и заетост”

20

24 месеца

7

Проект „Обучения и заетост”

10

24 месеца

3. По Проект „Осигуряване на топъл обяд” продължава обслужването на 200
потребители.
4. По Проект „Активно включване” се предоставя услугата „личен асистент” на 48
потребители.
5. По Проект „Независим живот”, който се финансира от ПМС на МС продължава
предоставянето на услугата „личен асистент” на 81 потребители.
6. Изпълнен е Проект за „Оборудване и обзавеждане” на Домашен социален
патронаж в гр.Главиница, финансиран от Фонд „Социална закрила”.
7. По проект „Красива България” е разширена базата на ДЦВХУ с.Сокол.
8. Поради липса на интерес от страна на транспортните фирми и с цел осигуряване
на свързаност на съставните населените места на Община Главиница с общинския
център, в Бюджет 2018г. са осигурени финансови средства на „Общински превози” ЕООД
за изпълняване на общински пътнически линии.
9. Организирани са мащабни конни състезания и народни борби в гр.Главиница.
10.Проведено е традиционното състезание по мотокрос.
11.Проведени са състезания между училищата по футбол, тенис на маса и шахмат.

Неждет Джевдет
/Кмет на Община Главиница/
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