
 1     Годишен доклад  за наблюдение на изпълнението на  Общинския план за развитие   на Община Главиница (2014-2020)  за 2019 г.                     



 2  Въведение Основната цел на настоящия доклад е да представи обща картина на изпълнението на Общинския план за развитие /2014-2020/ на Община Главиница през 2019 г. Наблюдението на изпълнението на отделните приоритети на общинския план за развитие е осъществено чрез прилагане на основни и специфични индикатори, като е анализиран напредъка по целите и приоритетите на ОПР на Община Главиница за 2019 г.  Визията за развитието на общината съответства на нуждите и желанията на местната общност, като дефинира ясно и категорично желаното бъдещо състояние на общината , а именно:  „ Община Главиница – привлекателно място за живеене с чиста природа, съвременна инфраструктура, динамично и устойчиво развитие на местната икономика, достъпна градска среда и социални услуги.”  Общата цел поставена пред развитието на община Главиница през плановия период предвижда:  „Активиране на местния потенциал за постигане на устойчиво икономическо, социално и пространствено развитие на общината за по-добро качество на живот на местното население.”     На база на визията и общата цел са изведени следните стратегически цели:  
• Стратегическа цел 1  Повишаване конкурентоспособността на местната икономика и постигане на устойчив икономически растеж чрез осигуряване на благоприятна бизнес среда, внедряване на иновациите и насърчаване на инвестициите.  Развитието на местната икономика е от решаващо значение за създаването на работни места. Това включва осигуряване на бизнес среда и подкрепа за местните предприятия, подобряване достъпа до пазара и намаляване на административната тежест. От икономическа гледна точка структуроопределящо за общината е земеделието. Целта е насърчаване развитието на устойчив и интелигентен селскостопански сектор, основаващ се на природните ресурси на територията – плодородната ни почва, чистите води, чистият въздух и биологичното разнообразие, и гарантиращ производството на безопасни, висококачествени и чисти продукти и храни. В контекста на нови предизвикателства, селското стопанство е един от секторите на икономиката, от който се очаква да допринесе за устойчивото развитие, опазването на околната среда и изменението на климата. Тази стратегическа цел е насочена към увеличаване обема на инвестициите в местната икономика.  Активно се прилага  подхода ЛИДЕР чрез МИГ „Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа” за подкрепа на селското стопанство и насърчаване на партньорствата между земеделските стопани, местната общност, гражданското общество, за реализиране на допълнителни дейности в областта на предприемачеството, с цел генериране на приходи от 



 3  диверсифицирани икономически дейности, създаване на работни места и предоставяне на социални услуги. Взаимоотношенията „общинска администрация – бизнес” са от решаващо значение за развитието на местно ниво, и наша отговорност е да работим за ефективно и прозрачно управление, което създава благоприятни условия за бизнес. За да гарантира устойчив растеж на икономиката, Община Главиница използва съществуващите ресурси и развива услуги създаващи благоприятна бизнес среда, чрез поддържане информационна база данни за свободни терени с възможности за инвестиране.  Към края на 2019 г. действащите договори за отдадени под наем имоти и части от имоти ОС/сгради/ са 26 броя,разпределени по предназначение съгласно Таблица  .     Таблица  № по ред Предназначение Брой договори 1 2 3 1. Обекти за търговия,  производство, услуги, офиси и др. 12 2. Клубни помещения Политически партии 2 3. Неправителствени организации 2 4. Лекари 10  - През 2019 година са съставени актове за общинска собственост -14 бр.  - Проведени са публични търгове и публично оповестени конкурси, като резултат от които са сключени:  - Договори за отдаване под нам на общински имоти –22 бр. за 2838,952 дка - Едногодишни договори за маломерни имоти /без провеждане на търг или конкурс/– 108 бр. за 669,973 дка  Обработваемата земята е съсредоточена в големи кооперации и арендатори. Самостоятелни собственици обработват ограничени по обем площи.  Селското стопанство е водещ отрасъл на местната икономика в община Главиница. Поземлените ресурси са основен фактор за развитието на земеделието на територията на общината По данни на Общинската служба по земеделие 65% от териториите в землищата на общината се използват предимно за нуждите на селското стопанство, 29,40% за нуждите на горското стопанство, 3,80% са населените места, 1,40% водни течения и площи  0,40% територии за нуждите на транспорта. Най-голям относителен дял в община Главиница заемат териториите частна собственост – 39,70%, следвани от земите, държавна частна собственост – 27%, собственост на юридически лица – 10%, общинска публична – 8% и общинска частна собственост – 7%. Останалите територии се разпределят между публична държавна, смесена собственост, земи на религиозни организации и стопанисвани от общината. Собственост на чуждестранни лица са 90 имота с обща площ 1400,266 дка или едва 0,29% от територията на общината. 



 4   Земеделските земи, гори и неземеделски земи на територията на община Главиница към 2019 г. възлизат на 479 273,673 декара, от които с начин на трайно ползване „нива” – 253 885 дка или 53%. Пасищата и мерите са 28 735,765 дка или 6%. Дърво-производствените площи са 140 085,610 дка (30%). С начин на трайно ползване овощна градина са 5725 дка, лозята са 1571 дка, а другите трайни насаждения – 5557 дка.  Комасираните площи възлизат на 56,8% от обработваемата земя – 265635 дка за 2019 г. Към 2019 г. в ОД „Земеделие” – Силистра няма официална информация за напоявани площи и регистрирани сдружения за напояване на територията на община Главиница.  Зърно-производството е традиционно направление с първостепенна важност в община Главиница. Традиционно отглежданите култури са пшеница, слънчоглед, царевица, застъпено е още отглеждането на технически ,бобови култури, тютюн и други.  Най-много обработваема земя има в землищата на гр. Главиница, с. Зафирово, с. Малък Преславец, с. Сокол и с. Стефан Караджа, което обуславя наличието на по-големи арендни стопанства в землищата на посочените селища. През последните години земеделските кооперации постепенно модернизират селскостопанската техника и производствените си бази. Животновъдството се изразява най-вече в отглеждането на овце,кози,говедаи птици/пилета/. На желаещи собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) са отдадени пасища и мери за индивидуално ползване в размер на 4080,454 дка., със срок на договорите от 5 стопански години. Списък на актуалния брой животни в община Главиница за2019г. № Населено място ЕПЖ ДПЖ СВ ПТИЦИ ЕКЖ ОБЩ БРОЙ  ЖИВОТНИ 1. Бащино 29 735 0 0 15 764 2. Богданци 0 5 0 0 15 5 3. Вълкан 84 199 0 0 10 283 4. Главиница 160 206 0 0 18 366 5. Дичево 77 128 0 0 15 205 6. Долно Ряхово 0 181 0 0 10 181 7. Зарица 13 91 0 0 5 104 8. Зафирово 251 242 0 33 300 15 493 9. Звенимир 18 223 0 0 5 241 10. Зебил 228 215 0 0 20 443 11. Калугерене 82 404 0 0 10 486 12. Коларово 43 406 0 0 10 449 13. Косара 1 187 0 0 10 188 14. Листец 267 330 0 0 10 597 15. Малък Преславец 33 35 0 0 5 68 16. Ножарево 73 234 0 0 10 307 17. Осен 0 231 0 0 5 231 18. Падина 31 136 0 0 10 167 19. Подлес 49 0 0 0 2 49 20. Сокол 6 25 0 100 5 31 21. Стефан Караджа 46 23 0 0 20 69 22. Суходол 79 460 0 0 15 539 



 5      23 Черногор 19 131 5 0 10 155  общо 1 589 4 827 5 33 400 250 6 421 Пчеларството, включително и подвижното пчеларство са от дейностите, които ускорено набират скорост. За отчетната 2019 г., на територията на община Главиница са регистрирани 131 бр. пчелини. Съществуват пчелни стопанства, в които активните кошери наброяват хиляда. Благоприятни условия за пчелите създават горския фонд, етерично-маслените култури, както и земеделски стопанства, които се занимават с овощарство. Съгласно законовите норми,през2019г. община Главиница е учредила възмездно право на ползване на общински имот за настаняване на пчелини, на желаещите пчелари.  Друг важен за региона икономически сектор оформят преработващите предприятия. На територията на общината дейност развиват различни по естество и мащаб фирми –хлебопроизводство, дървопреработващи цехове, база за монтажно строителство, бетонни възли, асфалтова база, дестилационни инсталации за алкохол и етерични масла, хладилни инсталации за прясно съхранение на плодове и зеленчуци, цехове за производство на ПВЦ дограми, строителни фирми, и други. В сектор услуги, освен търговските фирми, които предлагат хранителни, битови и строителни стоки, през годините намериха своя дял банковите офиси, счетоводни кантори, преводачески служби, куриерски фирми, интернет доставчици, автомивки, авточасти, автосервизи и други.  Община Главиница е предоставила чрез процедура за отдаване под наем и конкурс 10 на брой водоеми за отглеждане на сладководни рибни видове. Те намират реализация на свободния пазар за прясно консумация. Все още в региона няма предприятие за преработка на рибни продукти. В известна част от язовирите се практикува спортен риболов, което увеличава туристическите посещения в региона. Риболовният туризъм е развит особено в северната част на общината при селата Малък Преславец и Долно Ряхово, които са на брега на р.Дунав.  Държавният горски фонд се управлява от Държавно горско стопанство (ДГС) „Тутракан“ и Държавно ловно стопанство (ДЛС) „ВОДЕН-ИРИ ХИСАР“, в структурата на РДГ – Русе . Основните приходи идват от продажбата на дървесина и от организирания ловен туризъм. За поддържането на еко равновесие и био разнообразие ежегодно се извършват редица мероприятия, свързани със залесяване на горски територии и разселване на дивеч.  
• Стратегическа цел 2  Подобряване на качеството на живот чрез увеличаване на заетостта и доходите на населението, социалното включване и оптимизиране на системите на здравеопазването, образованието, културата, спорта и публичните услуги.  Демографско  развитие През 2019 г. брой на населението на община Главиница възлиза на 13 908 души, като по постоянен адрес са 11218 души. Отчетеното намаление е 1.08% за периода 2018 г. или средногодишно намаление от 0.92 %. За сравнение, за същият период средногодишното намаление на населението в област Силистра е 9,88%, а за страната е 0,81%.   



 6  По данни на ГД ГРАО (http://www.grao.bg) населението на община Главиница по постоянен адрес намалява със 75 души през 2019 г. спрямо 2017 г. Към 31.12.2019 г. населението по постоянен адрес е 13930 души. Населението по настоящ адрес намалява значително с 247 души за анализирания период и към 2019 г. е 11877 души. Селищната система е устойчива. Няма застрашени от пълно обезлюдяване населени места. Тенденциите в общината следват националните и областните, но се характеризира с по-силно проявление. Освен отрицателният миграционен прираст, по-високият темп на намаление се дължи основно на негативния естествен прираст на населението, който през 2019 г. достига максимум от -7,1‰, в сравнение с – 6,0‰ за страната и -7,1‰ за област Силистра. СПРАВКА ЗА ПОЧИНАЛИ И РОДЕНИ ПРЕЗ 2019ГОДИНА  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА    Населено място Раждане - 2019 Смърт - 2019 1. Главиница 15 36 2. Бащино 2 3 3. Богданци 21 5 4. Вълкан 2 4 5. Дичево 4 6 6. Долно Ряхово 3 3 7. Зарица 3 8 8. Зафирово 13 11 9. Зебил 7 6 10. Звенимир 2 4 11. Калугерене 2 3 12. Коларово 2 10 13. Косара 1 1 14. Листец 5 3 15. Малък Преславец 1 1 16. Ножарево 2 2 17. Осен 1 1 18. Падина 4 1 19. Подлес 2 2 20. Сокол 0 4 21. Стефан Караджа 10 9 22. Суходол 4 9 23. Черногор 2 3 общо 108 189  Заетост и безработица Безработицата в общината е проблем, който продължава да се задълбочава. Към 31.12.2019  г. регистрираните безработни лица на територията на община Главиница са 945 д. /25.6 % /. Община Главиница заема второ място по-безработица в областта след община Кайнарджа. Тези тенденции са продиктувани от проблемите, които изпитват вторичния сектор и земеделието от една страна, а от друга – от липсата на квалифицирана работна ръка, която да отговаря на нуждите на пазара на труда. 



 7  Към края на януари 2020 г. регистрираните безработни лица на територията на общината са 945 д./325.6 %/  от които: - Безработни младежи до 29 г.- 83 лица , с подгрупа до 25 г.,- 33 лица със средно образование, висше -4 лица, средно – 27 лица,основно – 17 лица и начално и по-ниско образование -35 лица.  - Безработни лица над  50 г. – 452 лица, в т.ч с ниска професионална квалификация т.е ниско образование -357 лица. - Хора с увреждания -82 лица - Продължително безработни лица -344 лица.  Програми  и проекти за временна трудова заетост реализирани от община Главиница през 2019г.  № Програма/проект-заетост Брой работни места Срок на заетостта (в месеци) 1 Проект „Обучения и заетост” 10 24 месеца 2 Регионална програма за заетост 18 6 месеца 3 Проект „Нова възможност  за младежка заетост” 10 6 месеца 4 Проект „Нова възможност  за младежка заетост” 15 6 месеца 5 Проект „Нова възможност  за младежка заетост” 22 6 месеца  Образованието е един от приоритетите в политиката на община Главиница. Изградената училищна мрежа е преобразувана в съответствие с изискванията на Закона за предучилищно и училищно образование. Изпълнявайки своите правомощия и отговорности, общината координира изпълнението на приема на ученици в училищата; обхвата на децата и учениците, подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование; поддържането и обновяването на материално-техническата база; съдейства за развитие на способностите и интересите на децата чрез различни извънкласни дейности. Главна ценност в образователната система е детето/ученикът. Всяка идея за развитие на българското училищно образование и предучилищно възпитание и подготовка, всяко едно 



 8  действие в тази насока, трябва да бъдат осмисляни и прокарани през призмата на тази ценност. Интересите на останалите участници в образователния процес, следва да бъдат подчинени на основната цел –осигуряване на равен достъп и качествено образование за нашите деца, както и подкрепа за личностното им развитие. Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование. То е процес на осигуряване за всички деца, включително за тези с увреждания, на равнопоставени възможности да получат ефективно образование, с необходимите допълнителни помощни средства и ресурсно подпомагане в общообразователни детски градини и училища. Целта на приобщаващото образование е да осигури за децата и учениците подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им. По Постановление № 100 от 8 юни 2018 г. е създаден Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.  община бр. училища ОБЩ бр. ученици в дневна, индивидуална и комбинирана форма на обучение от тях: бр. ученици със СОП бр. детски градини бр. деца от тях: бр. деца със СОП общ брой деца и ученици със СОП Главиница 4 660 27 1-ДГс 13 изнесени групи 271 5 32  Общинските училища са: СУ„Васил Левски” гр. Главиница, ОбУ „Иван Вазов” с. Зафирово, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Сокол и ОУ „Отец Паисий” с. Ст. Караджа. Детската градина с част от изнесените групи към нея и три от общинските училища са включени в списъка на средищните детски градини и училища в Република България, а една  от групите - в списъка на защитените детски градини.    В общинските училища на територията на Община Главиница се обучават, възпитават и социализират 660 ученици, от които 27 са със СОП. Образователни институции са на делегиран бюджет. Изпълняват различни проекти, финансирани по Оперативните програми на Европейския съюз, съфинансирани от Европейския Социален Фонд (ЕСФ), както и проекти по Националните програми на МОН.  Броят на децата, които напускат училище без да завършат задължителното основно образование е нисък.  Съвместно с училищните ръководства, МКБППМН, общинска администрация и Дирекция „Социално подпомагане” се работи по проблемите, свързани с отпадането на ученици и застрашени от отпадане от образователната система. 



 9    Община Главиница поддържа  и обновява материалната база на предучилищното и училищното образование, с акцент подобряване на средата и мотивиране на интереса за учене, в т.ч. чрез модерни кабинети и иновативни подходи. Продължават инвестициите в ремонтни дейности на училищата и детските градини в общината. Премахната е таксата за посещаване на детска градина. Информация за размера на средствата за дофинансиране на държавни дейности във функция "Образование" по отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Главиница към 31.12.2019г.   общо разходи, лв, в т.ч: заплати, осиг. вноски и издръжка текущ ремонт капиталови разходи Детски градини 189 624 189 624     Неспециализирани училища, без професионални гимназии 63 963 43 963 20 000   Други дейности по образованието 82 147 82 147     Общо разходи функция"Образование" - дофинансиране 335 734 315 734 20 000 0  Инвестициите в социалната сфера са основна отговорност на общината. Подкрепата за подобряване условията в училищата, разширяване кръга на предоставяните социални услуги, както и развитието на спортните, младежките и културни дейности са от ключово значение за качеството на живот, задържането на местното население и намалението на въздействието на миграционните процеси.  Целта ни е населението да има по-добър достъп до качествено образование, здравно обслужване, развитие на нови умения, публични услуги и инфраструктура.     ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  За задоволяване здравните потребности на населението са предоставени помещения общинска собственост на личните лекари и стоматолози. На територията на общината има двама общо практикуващи лекари. Жителите на общината ползват услугите и на Център за Спешна Медицина Помощ.  Осигурено е здравното обслужване в училищата и детските градини.Извършен е ремонт на здравните служби ,като са създадени условия за привличане на медицински специалисти.    



 10   СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ  Социалната политика е важен приоритет в работата на общинска администрация с реализиране на дейности по разкриване и утвърждаване па социални услуги. Специфичните потребности на населението дават отражение и върху естеството на социалните дейности. Информация за размера на средствата отпуснати за дейности на социалното подпомагане от бюджета на Община Главиница към 31.12.2019г. вид на помощта размер, лв.  еднократни помощи за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца от Община Главиница - Наредба 30  26 500  еднократни помощи за финансиране на разходи за лечение на болни 3 640  еднократни помощи за финансиране на разходи за погребение 1 100  еднократни помощи за финансиране на последици от пожари при нуждаещи се домакинства 2 150  Всичко помощи 33 390   Одобрено е за финансиране„Проект BG05M9OP001-2.040-0113 „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Главиница”по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по ОП РЧР 2014-2020 за община Главиница.Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е на стойност 175 359,20 лв., в това число средства от ЕСФ – 149 055,32 лв. и национално съфинансиране -26 303,88 лв.Обхватът на целевата група са възрастни хора над 65 год. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания и техните семейства. Планираният брой лица, на които се предоставя мобилна интегрирана здравно-социална услуга в домашна среда са 55 души. ПродължавадейносттанаДомашенсоциаленпатронаж,койтоза  2019 г. еобслужвалсреднонаден150 души.По  Проект „Осигуряване на топъл обяд” за ден са обслужени 200 потребители. Чрез проект във „Фонд закрила“ е подобрено качеството на услугата ,като са закупени и монтирани ново професионално оборудване и обзавеждане на кухненския блок.  Социални услуги в община Главиницапрез 2019 г. :  „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания” -  с. Малък Преславец.Социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към 



 11  момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. Капацитетът на услугата е 15 потребители. „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни”(ЦСРИ)  - с.Сокол. През 2019 година с решение на Общински съвет се закри социалната услуга ‘’Дневен център за пълнолетни лица с увреждания’’ с.Сокол и  се преобразува в нова социална услуга в общността ‘’Център за социална рехабилитация и интеграция’’. Основни цели на екипа на ЦСРИ 
� Дасъздадевключваща, приемаща и стимулиращаразвитиетосредазахората с увреждания  вобщинаГлавиница и подкрепящасредазатехнитесемейства. 
� Дасъдействазавъзстановяване и/илиразвитиенапотенциаланалицата с увреждания и възможноститеимзасоциалнаинтеграция. Потребители на услугатаса деца и лица с временни травми или дълготрайни увреждания, емоционално-поведенчески проблеми. Почасово в Центъра се обслужват 59 потребителя.  В гр. Главиница е открит Комплекс за социални услуги включващ : „Защитено жилище за лица с психични разстройства” гр.Главиница. Услуга в общността от резидентен тип, която осигурява подслон и грижа за лица с психични разстройства в близка до семейната среда и осигурява условия за водене на  независим начин на живот.На потребителите е осигурена храна, подслон, съдействие за получаване на медицинско обслужване, психологическа подкрепа, осигуряване на съдействие и подкрепа при посещение в други институции, осигуряване на информация относно други възможности за социална интеграция, здравни беседи. Капацитетът на услугата е 8 места и през 2019 година работи с пълен капацитет. „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост” гр. Главиница.Основната цел на услугата е осигуряване качество на живот и създаване на условия за пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие, което не допуска социално изключване на потребителите, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати.„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост” е форма на социална услуга от резидентен тип, насочена към лица с умствена изостаналост, които имат потребност от 24-часова грижа.Капацитетът на услугата е  за 15 потребители.  През 2019 г. за нуждите на Домашен социален патронаж гр.Главиница, „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни” - с.Сокол и „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания” - с.Малък Преславец са  закупени лекотоварни автомобили.       



 12     КУЛТУРА  За съхраняване на местните традиции, обичаи и фолклор, за опазване на културното, духовно и историческо наследство, работата през отчетния период се характеризира с подпомагане дейността на читалищата и организиране на различни мероприятия, както следва :  
• Финансово обезпечаване на дейността на читалищните настоятелства, на базата на одобрена от ОбС - Главиница годишна програма за развитие на читалищната дейност;  
• Организирани са мащабни конни състезания. 
• Организирани са международни борби на тепих в гр.Главиница. 
• Проведено е традиционното състезание по мото-крос. 
• Проведени са състезания между училищата по футбол, тенис на маса и шахмат. Българските читалища са  културни институции със специфична функция за съхранение и развитие на традиционните ценности на нацията, както и социални и информационни центрове за разпространение на знания, култура и духовност. На територията на Община Главиница има  23 действащи народни читалища. В по-малките населени места на Община Главиница те създават почти целия културен живот. Участват активно в организацията на  празничните програми запазват българските традиции и обичаи. Към по-голямата част от тях има танцови и певчески състави, школи, кръжоци по приложни изкуства и други.  Те са и единственият достъп до културни дейности и библиотечна база. Ето и по – важните дейности които се организират  всяка година и имат огромно значение за развитието на културата в общината. /2019г./  Традиционно честване „Деня на родилната помощ ” м. Януари Трифон зарезан– Ден на лозарите и винопроизводителите -  извършва се ритуал зарязване на лозя, дегустация на домашни вина. Провеждане на конкурс за най-добро вино. м. Февруари Ден на самодееца  / коктейл младежи – 200 бр. , възрастни – 250бр. / м. Март Честване на „Международния ден на жената” в всички населени места м. Март Общински преглед на „Художествената Самодейност” – Раздел I Български Фолклор м. Април Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост - празничен ритуал за изпращане на абитуриентите м. Май „Общински коктейл ”-  по случай 24 май „Ден на българската просвета и култура и на славянската м. Май 



 13  писменост” за всички учители на територията на общината. „Международния ден на детето” със съдействието на Общината се организира „Детско парти” за всички деца от ДГ   м. Юни Празник на град Главиница – „Димитровден” -театрални постановки за деца и възрастни; - концерти - филмови прожекции - водосвет за здаве и благоденствие  м. Октомври Общински преглед на „Художествената Самодейност” – Раздел II Турски Фолклор м. Октомври Всяко населено място се организира „Ден на моето родно село”  Организират се и конкурси вече превърнали се в традиционни : - По случай  „Баба Марта”. - По случай „Коледа” Изработване на коледни картички       
• Стратегическа цел 3  Устойчиво териториално развитие за подобряване на техническата инфраструктура, опазване на околната среда и териториалната свързаност.  Развитието на инфраструктурата е едно от важните условия за стимулиране активността на бизнеса, навлизането на външни инвестиции и подобряване качеството на живот на населението.  

• Изпълнението на капиталовата програма по извършени ремонти, стойности и населени места за 2019г.  № Населено място Инвестиран финансов ресурс, в лева село ЗАФИРОВО 1  Асфалтиране на ул.„Иван Вазов”от т.116 до т.118 и ул. „Цар Петър” от  т.118 до т.101 в с.Зафирово (2019г) 44 838.00 лв. 2 Доставка и монтаж на съоръжения за детска площадка с.Зафирово(2019г.) 7 791,00 лв.   Общо 52 629.00 лв. 



 14  село ДОЛНО РЯХОВО 1 Асфалтиране на ул. „Пета” с. Долно Ряхово (2019г.) 15 753.00 лв. 2 Асфалтиране на ул. „Трета” с. Долно Ряхово (2019г.) 18 918.00 лв. 3 Ремонт на чешма с.Долно Ряхово (2019г.) 4 433.00 лв.   Общо 39 104.00 лв. село МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ 1 СМР Кметство с. Малък Преславец (2019г) 12 372.00 лв.   Общо 12 372.00 лв. село БОГДАНЦИ 1 Асфалтиране на ул. "Боровец" с.Богданци (2019г.) 26 228.00 лв. 2 Асфалтиране на ул. "Г.Дамянов" с.Богданци (2019г.) 33 131.00 лв.   Общо 59 359.00 лв. село КОЛАРОВО 1 Асфалтиране на ул. "Ст.Караджа" с.Коларово  (2019г.) 25 364.00 лв.   Общо 25 364.00 лв. село КОСАРА 1 Асфалтиране на ул. "Втора" с.Косара(2019г) 21 458.00 лв.   Общо 21 458.00 лв. село ЧЕРНОГОР 1 СМР Кметство с.Черногор /2019/ 5 480.00 лв. 2 Асфалтиране на ул. "Шеста" с. Черногор /2019г/ 30 491.00 лв. 



 15    Общо 35 971.00 лв. село ОСЕН 1 Ремонт на Общинска сграда в с.Осен /2019г/ 5 245.00 лв.   Общо 5 245.00 лв. с. СТЕФАН КАРАДЖА 1 Асфалтиране на ул. "Отец Паисий" с. Ст.Караджа /2019г/ 16 219.00 лв. 2 Асфалтиране на ул. "Иван Вазов" с.Ст.Караджа /2019г/ 26 366.00 лв.   Общо 42 585.00 лв. с.СОКОЛ 1 Ремонт на сградата на  Здравна служба с.Сокол /2019г./ 6 844.00 лв. 2 Ремонт на покрив на НЧ и кметство с. Сокол (2018г) 24 471.00 лв.   ОБЩО 31 315.00 лв. с.ПОДЛЕС 1 Ремонт на сградата на НЧ  с.Подлес /2019г./ 11857.00 лв.   Общо 11857.00 лв. с.ВЪЛКАН 1 СМР Кметство с. Вълкан /сутерен/ (2019г) 6063.00 лв. 2 Изграждане на кът за отдих в с.Вълкан(2019г) 4956,00 лв.   Общо 11 019.00 лв. с.ЛИСТЕЦ 1 Асфалтиране на ул. "Пета" с. Листец (2019г) 22 234.00 лв. 2 Асфалтиране на ул. "Седма" с. Листец (2019г) 13 737.00 лв.   Общо 35 971.00 лв. 



 16  с.ЗЕБИЛ 1 Асфалтиране на ул. „Втора” с.Зебил (2019г.) 12 965.00 лв. 2 Асфалтиране на ул. „Девета” с.Зебил (2019г.) 30 972.00 лв. 3 Ремонт на покрив на Сватбен салон с.Зебил (2019г.) 16 355.00 лв.   Общо 60 292.00 лв. с.ДИЧЕВО 1 Асфалтиране на ул. „Петнадесета” с.Дичево (2019г.) 21 193.00 лв. 2 Асфалтиране на ул. „Шестнадесета” с.Дичево (2019г.) 25 199.00 лв. 3 Асфалтиране на ул. „Седемнадесета” с.Дичево (2019г.) 22 061.00 лв. 4 Ремонт на НЧ с. Дичево (2019г) 1 829.00 лв.   Общо 70 292.00 лв. с.СУХОДОЛ 1 Асфалтиране на ул. "Дванадесета" с. Суходол (2019г) 36 452.00 лв. 2 Ремонт на сградата на ДГ Главиница изнесена група Суходол  32 433.00 лв.   Общо 68 885.00 лв. с.ЗВЕНИМИР 1 Ремонт на сградата на НЧ с.Звенимир /2019г./ 15 681.00 лв 2 Ремонт на Сватбен салон с.Звенимир /2019г./ 18 462.00 лв   Общо 34 143.00 лв. с.ЗАРИЦА 1 Асфалтиране на ул. "Трета" с. Зарица (2019г) 50 261.00 лв. 



 17    Общо 50 261.00 лв. с.КАЛУГЕРЕНЕ 1 Асфалтиране на ул. "Трета" с. Калугерене  (2019г.) 29 983.00 лв. 2 Асфалтиране на участък между ул. "Първа" и ул.„Седма” и участък между ул.„Първа” и ул.„Трета” с.Калугерене  (2019г.) 20 583.00 лв.   ОБЩО 50 566.00 лв. с.ПАДИНА 1 Асфалтиране на ул. "Четвърта" с. Падина (2019г) 17 721.00 лв. 2 Ремонт на Сватбен салон с.Падина/2019г./          17 318.00 лв.   Общо 35 039.00 лв. с.НОЖАРЕВО 1 Асфалтиране на ул. „Единадесета” с.Ножарево (2019г.) 25 632.00 лв. 2 Асфалтиране на ул. „Девета” с.Ножарево (2019г.) 26 199.00 лв. 3 Ремонт на пенсионерски клуб с.Ножарево(2019г.) 10 268.00 лв.   Общо 62 099.00 лв. с.БАЩИНО 1 Асфалтиране на ул. "Втора" с. Бащино (2019г.) 26 621.00 лв.   Общо  26 621.00 лв. гр. ГЛАВИНИЦА 1 Асфалтиране на ул. „Устрем” гр.Главиница(2019г.) 66 150.00 лв. 2 Асфалтиране на ул. „Дунав” гр.Главиница(2019г.) /довършване/ от т.237 до т.234 39 440.00 лв. 



 18  3 Асфалтиране на ул. „Площад” гр.Главиница(2019г.) 34 995.00 лв. 4 Асфалтиране на ул. „Въча” гр.Главиница(2019г.) 28 490.00 лв. 5 Асфалтиране на ул. „Генерал Заимов” гр.Главиница(2019г.) 30 274.00 лв. 6 Асфалтиране на ул. „Искър” гр.Главиница(2019г.) 46 501.00 лв. 7 Асфалтиране на ул. „Баба Тонка” гр.Главиница(2019г.) 56 211.00 лв. 8 Асфалтиране на ул. „Добруджа” гр.Главиница(2019г.) 16 397.00 лв. 9 Ремонт на офис за военен отчет гр.Главиница(2019г.) 6 915,00 лв. 10 СМР Общинска Администрация 3 ет. гр.Главиница(2019г.) 28 870,00 лв. 11 Ремонт на Общинска сграда гр.Главиница(2019г.) 15 725,00 лв. 12 Изграждане на парк за активни занимания и отдих в гр.Главиница(2019г.) 4 159,00 лв. 13 Доставка и монтаж на съоръжения за детска площадка гр.Главиница(2019г.) 4 773,00 лв.   Общо 378 900.00 лв.   Общо инвестиции за 2019г. 1 221 347, 00 лв.  
• Сключени договори с ДФЗ - гр.София за проекти очакващи изпълнение на обща стойност 2 187 777,00 лева :  - “Реконструкция на улична мрежа на територията на община Главиница, с обособени позиции: Обособена позиция № 1 Реконструкция на улици и тротоари в град Главиница, Община Главиница Обособена позиция № 2 Реконструкция на улица през ОТ 47 и ОТ 48 в село Стефан Караджа, Община Главиница Обособена позиция № 3 Реконструкция на улица от ОТ104 през ОТ 107 в село Зафирово, Община Главиница” - на стойност 1 117 972,00 лева.  - Енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване на сградите на ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Главиница и село Богданци” - на стойност 974 906,98 лева.  - Изграждане на спортна мултифункционална площадка в гр. Главиница - на стойност  94 899,32 лева.  



 19  • Одобрени проекти с предстоящо подписване на договори с МИГ „Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа” на обща стойност 510 500,00 лева:  - Изграждане на комбинирани детски площадки по населени места: с. Зафирово, с.Коларово – на стойност 48 547,57 лева. - Изграждане на комбинирани детски площадки по населени места:с. Падина и с. Стефан Караджа – на стойност 57 359,20 лева. - Изграждане на комбинирани детски площадки по населени места:с. Зебил и с. Звенимир - на стойност 47 973,79 лева. - Реконструкция на част от улична мрежа в с. Дичево - на стойност 161 530,21 лева. - Изграждане на парк за активни занимания и отдих в гр. Главиница - на стойност 195 069,99 лева.  
• Одобрени проекти с Постановление  на Министерски съвет на обща стойност 571 460,00 лева:  - Реконструкция на централен площад и тротоари на ул.Витоша и ул.Оборище в гр.Главиница „Прилежащи площи към Поликлиника, тротоари на ул.Оборище, зелени площи и открит паркинг зад читалище „Христо Ботев”” на стойност 220 640 лева. - Пристройка и основен ремонт на сватбена зала в гр.Главиница на стойност 350 820 лева. - Одобрен е проект „Доставка на осветителни тела за улично осветление в община Главиница” на стойност 300 000 лева., предстои изпълнение.   Инвестиране и развиване на административния капацитет на общинска администрация 
• В деловодството на общинска администрация гр.Главиница е внедрена  Системата за сигурно електронно връчване на документи. 
• Извършени са ремонти дейности на 3 етаж от Общинска администрация. Предстои ремонт на 4 етаж.  На база на гореизложеното, можем да направим извода, че мерките за постигане на специфичните цели и приоритети от Общинския план за развитие 2014-2020 продължават своята реализация през отчетната 2019 година.  Ще продължим последователната общинска политика за постигане на визията на общината, като работим активно за изпълнение на мерките заложени в Общинския план за развитие 2014-2020 година.   Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Главиница (2014-2020) за 2019 г. е приет с Решение№63 от Протокол №9/29.04.2020 год. на Общински съвет – Главиница.   ……пп/....… Месут Алиш Председател на ОбС - Главиница   


