ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ОТЧЕТ
по
изпълнение на програма за управление
„Велики Преслав – Динамична община" /мандат 2011-2015 г./ за 2014 г.
I. В Ъ В Е Д Е Н И Е
I.1. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Настоящият документ е изготвен 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, а именно "Велики Преслав – динамична община" /2011-2015/.
I.2. ПЕРИОД НА ОТЧЕТА
Отчетът обхваща периода 1 януари - 31 декември 2014 година.
I.3. ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА
Настоящият отчет представя работата на кмета на община Велики Преслав и ръководената
от него общинската администрация, извършени в съответствие с:
 Програмата за управление на кмета (2011 – 2015 г.);
 Общинския план за развитие (2007 – 2013 г.);
 Общинския план за развитие (2014 – 2020 г.);
 Националните, регионалните и местните планови/стратегически документи,
попадащи в приложното поле на дейността и отчетния период;
 Краткосрочните цели, отразени в бюджета на Общината за 2014 г., свързани с
гарантиране на финансова стабилност и реализиране на инвестиции за подобряване
на социално – икономическото развитие на общината;
Отчетът цели да представи подробна информация за конкретно предприетите
последователни и систематични действия и инициативи, в съответствие със заявените
приоритети за постигане на устойчиво развитие на Община Велики Преслав:
 Оптимално използване на възможностите на европейското финансиране в ключови
стратегически сектори за изпълнение на европейски политики (Европа 2020) ;
 Реализиране на инвестиции за изпълнение на инфраструктурни мерки,
осигуряващи благоприятни условия за развитие на икономиката и качествена
жизнена среда за населението;
 Насочване на инвестиции за създаване на привлекателна и безопасна градска среда,
балансирано развитие на централна градска част, кварталите и селата в общината;
 Подобряване и усъвършенстване на системата за услуги за граждани и бизнес,
ефективност на администрацията, ориентирана към по-добри резултати;

 Повишаване на жизнения стандарт чрез гарантиране на добро образование и
обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване,
гарантиране на достъпно здравеопазване, осигуряване на условия за развитие на
масовият спорт;
 Провеждане на активна социална политика, насочена към предоставяне на
алтернативни социални услуги и възможности за социално включване;
 Насочване на инвестиции за развитие на качествен и интегриран туристически
продукт, популяризиращ марката „Велики Преслав“ – базиран на културноисторическото наследство, съхранени природни дадености, качествена
инфраструктура, богат, културен и събитиен календар;
 Провеждане на активна и последователна политика за създаване на качествен
културен продукт и превръщане на Велики Преслав в територия за творчески
индустрии и изяви;
 Документът, представящ отчета на кмета на община Велики Преслав за 2014 г., е
структуриран така, че отразява основните функционални направления от работата
на общинската администрация, представена през погледа на изпълнените цели;
Като кмет на Община Велики Преслав продължавам да стоя зад основните
принципи, залегнали в Програмата, която представих в началото на мандата си, а именно:
 Балансирано развитие на община Велики Преслав;
 Устойчиво развитие на община Велики Преслав;
 Качествени услуги в публичния сектор – на делегирани от държавата услуги, до
които по силата на Конституцията и законите гражданите следва да имат
равнопоставен достъп, както и местни дейности и услуги;
 Градско развитие – насочване приоритетно към най-проблемните елементи на
градската среда и включващо в себе си инженерна, социална, културна, екологична
и транспортна инфраструктура.
Във връзка с това са и целите, по които работим:
 Добър стандарт на градската среда;
 Икономическо развитие на Община Велики Преслав;
 Повече грижи за хората;
 Развитие и подкрепа за туризма и културата във Велики Преслав.
Какви стратегически и оперативни цели си поставихме през 2014 година:
№

Стратегически
цели

1.

Осигуряване
условия за
социално –
икономическо
развитие

Оперативни цели за
2014 година

1.1. Подобряване на
пътната
инфраструктура

Дейности за
осъществяването на
целите
1.Ремонт на общински
път SHU- 2002
Миланово- МокрешДрагоево от км. 1+670,
до км.2+180;
2. Ремонт на общински
път SHU- 1008 І І -74
В.Преслав Промишлена
зона І-7 от км.
+000+670, до км.
2+900;

Очакван резултат
/критерий за
постигане на
целта

Подобряване
транспортните
връзки между
селищата в

1.2.Подобряване на
инвестиционния
климат

2.1.Благоустрояване
на населените места

3.Ремонт път TGV 1167 ( ІV – 40082)
Надарево –КочовоОсмар-Х.Крум-1-7;
4.Реализация на проект
„Реконструкция и
рехабилитация на
общинска пътна мрежа
„ по Оперативна
програма „Развитие на
селските райони”;

общината

1.Реализация на проект
„Векът на цар Симеон
оживява“;
2.Реализация на проект
„Изграждане на
туристически киоск и
пешеходен преход до
ИАР Велики Преслав“
по Публичната
програма „Растеж и
развитие на регионите“
3. Изготвяне на
проекти, с които да се
кандидатства за
финансиране през
следващи календарни
години.
4. Реализация на проект
„Ефективен
мониторинг и контрол
на разработване на
политики и
стратегически
документи в община
В.Преслав“ по ОПАК;

Повишаване
инвестиционния
интерес към
общината и
осигуряване
условия за
устойчиво
развитие на
туризма

1. Реализация на проект
„Рехабилитация,
естетизиране и
достъпност на
селищната среда”гр.В.Преслав,
с.Драгоево и
с.Миланово по
Оперативна програма
„Развитие на селските
райони”;
2. Основен ремонт

Обновяване
централната част
на В.Преслав и
селата Драгоево и
Миланово

Осигуряване
условия за
успешна защита
на проекти през
предстоящия
програмен период
Изготвяне на
План за развитие
на общината
2014 - 2020г.

2. Изграждане
на качествена
жизнена среда

2.2.Защита на
населението и
общинската
инфраструктура
2.3.Подобряване
водоснабдяването и
канализацията на
населените места от
общината

2.4.Опазване на
околната среда

ул.“Ал.Стамболийски“
гр.В.Преслав;
3.Основен ремонт
ул.“В.Левски“
гр.В.Преслав от ОК 212, до ОК-352;
4. Ремонт
ул.“В.Коларов
“с.Миланово;
5. Реализация на малки
благоустройствени
проекти в селата и
кв.Кирково

Подобряване
състоянието на
уличната и
тротоарна мрежа

1. Изграждане на
Доброволно общинско
формирование за
защита при бедствия.
1.Реализация на проект
по ОП „Околна среда ”„ Подобряване и
развитие на
инфраструктурата за
питейни и отпадъчни
води в гр. Велики
Преслав и кв. Кирково”

Подготовка за
действия по време
на криза

2.Пускане в
експлоатация с акт №
16 на допълнителното
водоснабдяване на
селата „Драгоево –
Златар – Суха река”.
3. Изготвяне на
проекти, с които да се
кандидатства за
финансиране през
следващи календарни
години.
1.Довършване и
пускане в експлоатация
на ГПСОВ В.Преслав;
2. Реализация на
проект за рекултивация
на закритото общинско
депо за твърди битови
отпадъци гр.В.Преслав.

Реализация на
мерки от
програмите на
Кметовете за
развитие на
населените места

Създаване на
условия за
изграждане и
подобряване
инфраструктурата
на В и К

Осигуряване
условия за
успешна защита
на проекти през
предстоящия
програмен период

Пречистване на
отпадните води на
гр.В.Преслав
Създаване
условия за
подобряване
околната среда

3.1.Съхраняване
нивото на здравното
обслужване
3.2.Подкрепа на
културните
институти, спорта,
туризма и
гражданските
сдружения

3.3.Осигуряване
трудова заетост и
услуги за
гражданите в
неравностойно
положение
3.Осигуряване на
по-висок стандарт
на живот на
населението

3.4.Подобряване
нивото на
образователните
услуги

1. Финансово
подпомагане на МБАЛ
„В. Преслав” ЕООД, от
общинския бюджет.
1. Реализация на проект
ИД/27/32/321/01244“Пристрояване,
реконструкция и
модернизация на
Спортна зала
В.Преслав“;
2. Организационна
помощ на читалищата и
пенсионерските
клубове в общината.
1.Участие на общината
в програми за
субсидирана трудова
заетост и социални
услуги в семейна среда:
- реализация на проекти
по ОП “Развитие на
човешките ресурси“,
действащи през
предходни години ;
- реализация на проекти
по стартиращи през
2014г. програми за
заетост: „Програма за
обучение на безработни
лица на социално
подпомагане“,
Програма „Клио“, за
работни места по
опазване, поддръжка,
реставрация и
обслужване на
недвижимо културно
наследство.
1. Изграждане на
площадка за спорт и
отдих в ОУ
„ Св.св.Кирил и
Методий “ В.Преслав;
2.Текущи ремонти в
училища и детски
градини.
3.Изграждане на детски
площадки.

Съхраняване на
лечебното
заведение
Осигуряване
условия за
развитието на
спорта и
гражданските
сдружения

Осигуряване
работни места.
Помощ за уязвими
групи граждани

Повишаване
качеството на
услугата, чрез
подобряване
условията за
провеждане на
учебния процес

3.5.Съхраняване и
развитие на
местните традиции

1.Пресъздаване на
характерни народни
обичаи, във всяко
населено място в
общината;
2.Реализация на
дейностите по
Културния календар за
2014г.

3.6.Повишаване
ефективността на
административното
обслужване.

1. Реализация на проект
по ОПАК „Община
В.Преслав –
компетентна и
ефективна
администрация“

Осигуряване
условия за изява и
задоволяване
потребностите на
местните
общности

Повишаване
административния
капацитет чрез
обучение на
служителите

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Представеният на Вашето внимание отчет на кмета е обемен, административен по
своята същност документ, който съдържа основните акценти в различните
направления, по които работихме през последните дванадесет месеца. Това разделение
е формално и също така условно, защото преди всичко, ефектът от работата се търси в
съвместните усилия на всички структурни звена, в изпълнението на съвременни местни
политики за развитие и растеж. От тази гледна точка настоящият отчет е повече от
статистическа фактология – той онагледява работата на единна администрация,
ориентирана към резултати.
Изминалата 2014 г. бе:
 П р е д и з в и к а т е л н а: посрещнахме достойно предизвикателствата, свързани с
промените в национален контекст /три правителства и два национални избора/,
отраженията им на местно ниво, както и тези, произтекли от изпълнението на
амбициозните задачи за развитие на нашата общност, които си поставихме в края
на 2013 г. С реализацията на най-мащабното строителство от години насам, заедно
с нашите съграждани калихме волята си, научихме се на повече търпение,
диалогичност и толерантност, особено във върховите моменти на социално
напрежение. Изправени пред силата на природата – големите количества дъжд,
особено в района на селата Златар и Суха река, съумяхме да мобилизираме
необходими ресурси за оптимално овладяване на последиците и предприемане на
възстановителни работи след нанесените щети. Община Велики Преслав показа
ефективност и адекватност в действията си, като обедини усилията на публичен и
частен сектор за справяне със ситуацията.
 Д и н а м и ч н а: работихме динамично - подготвихме ключовите документи и
инструменти за обезпечаване на следващия планов и програмен период. Процесът
на стратегическо планиране бе приобщаващ, мъдър и интелигентен. Нямаше

направление от социално-икономическия живот, за което не осигурихме ресурс за
развитие, съобразно съществуващите възможности на местното и привлечено
(европейско) финансиране.
 С т а б и л н а във финансово отношение. Заедно с общността планирахме визията
за развитието на града за години напред. Подготвихме се за новия програмен
период, защото темпото на развитие не трябва да бъде намалено. Освен
километрите положени водопроводи, преасфалтирани улици, строителство по
площади, паркове и ИАР по – важно е онова, което всички тези инвестиции ще
дадат на Великопреславска община – по-добри условия на средата, в която живеем.
 С т р о и т е л н а и е ф е к т и в н а: 2014 г. бе годината на влагане на инвестиции с
висока ефективност. Изпълнихме голяма част от предвидената реконструкция на
екологичната инфраструктура в сектор води и отпадъци. Продължихме да работим
за красива, зелена и достъпна среда. Утвърждавахме марката Велики Преслав, чрез
изпълнение на културно – иновативни политики и развитие на интегриран
туристически продукт. В следващите страници ще видите картината на живота на
нашата община през изминалата година. Вярвам, че в нея ще откриете собственото
си участие или съпричастност към кауза или инициатива. Уверен съм, че всички
искаме тази картина да става все по-хармонична. Макар и трудна, 2014 г. даде своя
огромен принос в този процес.

КАКВО ПОСТИГНАХМЕ И КАКВО НЕ УСПЯХМЕ ПРЕЗ 2014 г.
І. ИКОНОМИЧЕСКА И СТОПАНСКА ПОЛИТИКА
1.1. Селско стопанство
Общината разполага с 164 702 дка, гори – 372,6 ха, урбанизираните територии –
17 025 дка, инфраструктурата – 6 520 дка, териториите за добив – 2 297 дка и водни площи
– 4 127 дка.
Общата площ на земеделските земи в Община Велики Преслав, съгласно баланса
от КВС и нейното разпределение по НТП, е:
1. Ниви –
115 088 дка
2. Ливади –
718 дка
3. Трайни насаждения –
23 570 дка
4. Зеленчукови култури –
1 500 дка
5. Пустеещи –
4 836 дка
6. Пасища –
8 764 дка
Общо –
154 476 дка
Засетите площи са 88 623 дка. Зърнено-житните култури заемат – 70 % от тях,
предимно от пшеница – 30 820 дка, ечемик 7 740 дка, царевица – 18 395 дка.
Техническите култури са 30%, представени от – слънчоглед – 20 090 дка и
рапица – 3 523 дка., зеленчуци – 1 500 дка., зърнено – бобови – 475 дка, други – овес – 220
дка, силажна царевица – 2 500 дка, люцерна 3 250 дка, тютюн 10 дка, сорго – 100 дка.
Един от отраслите в общинската икономика е лозарството. Площите, заети с лозя
– винени и десертни, намаляват. Това се дължи основно на изтеклия амортизационен срок
и изоставяне от страна на земеделските стопани на лозовите масиви. Създаването на нови
лозови насаждения се възпрепятства от раздробеното земеползване /няма комасация на
земеделските земи/, високата себестойност и бавната възвращаемост на инвестицията.
Потенциалните инвеститори са отблъснати от несигурната реализация на произведеното
грозде и неблагоприятната ценова политика на винарските изби. И през 2014 г. средствата

получавани за технически култури и насаждения от националните и европейски програми
на ДФ „Земеделие“ бяха по- малко в сравнение с тези получавани за зърнени култури.
Въпреки намалението на овощните насаждения – особено при ябълките
/изоставени градини/, се наблюдава увеличение на насажденията от орехи и лешници.
Това се дължи на участието на земеделските производители в европейските програми.
Производството от овощни и ягодоплодни култури се реализира в хладилниците на
гр.Велики Преслав, с.Кочово, борсата във Варна, търговската мрежа.
По култури и форми на стопанисване разпределението е следното:
№

В т.ч. по форма на стопанисване
Култура

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Общо
дка

Кооперации,
Частни
сдружения и стопани
арендатори

Други
/КОС Х.Крум /

Ябълки
Праскови
Сливи
Череши
Малини
Лавандула
Лозя винени
Лозя десертни
Вишни
Орехи
Лешници
Шипка
Други

210
77
243
286
1 189
970
3 250
364
74
2 194
318
97
123

96
144
66
590
714
1 455
84
20
1 251
111
89
35

106
77
99
200
599
256
1 770
256
46
943
207
8
88

8
20
25
24
8
-

общо

9 108

4 559

4 472
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Малко са площите със зеленчукови култури, които се отглеждат изключително в
личните стопанства, но като цяло този подотрасъл е слабо развит. Продължава
намаляването на засетите площи с фуражни култури. Една от причините, спъваща
развитието и на двата подотрасъла, е ликвидирането на преобладаващата част от
напоителните полета, поради амортизацията на съоръженията, разграбването на
помпените станции и липса на инвестиции за възстановяването им.
Незначителен е относителният дял на естествените ливади (0,5% от обработваемата
земя). Мерите и пасищата също са със сравнително нисък относителен дял (5,3% от
земеделските територии). Повечето мери и пасища обрастват с диви храсти и
растителност. Стопаните не могат да ги почистват и подсаждат с тревни смески. Това до
голяма степен означава ограничен потенциал на пасищно животновъдство.
През 2014 г. се изготви и утвърди Горскостопански план на гори – собственост на
Община Велики Преслав. Ползването и управлението на общинските гори по
горскостопанския план е със срок от 10 г. до 31.12.2023 г. Същият бе утвърден със
Заповед № 1597/12.12.2014 г. на РДГ гр.Шумен. Допустимата площ е 372,6 ха.
Съгласно чл.181, ал.1 и ал.2 от Закона за горите, управлението на горските
територии – общинска собственост се осъществява: 1.Чрез структурно звено в
администрацията на общината или 2.Чрез държавните горски стопанства и държавните
ловни стопанства въз основа на договор. В тази връзка е необходимо изборът на формата

на управление да се определи от Общински съвет – Велики Преслав, което ще стане на
едно от заседанията през 2015 г.
Отрасъл „Животновъдство” в община Велики Преслав спрямо предходните години
се развива по-слабо. Животновъдните обекти на територията на Общината са 753 бр.
Общият брой на с.с. животни е: свине – 316 бр., птици – 152 750 бр., говеда – 1 471 бр.,
биволи – 0 бр., овце – 3 967 бр., кози – 661 бр., Пчелни семейства – 1 906 бр. Драстично е
намаляло отглеждането на овце и кози – почти наполовина спрямо предходната година.
Биволовъдните ферми се ликвидираха. Увеличение има единствено при отглеждането на
пчелни семейства, при производството на пчелен мед, спрямо минали години.
Кравефермите І-ва категория, отговарящи на санитарните изисквания и сграден
фонд, са 8 бр. По-големите овцеферми /над 50 бр. овце/ са 9 бр. В общината има 1
птицеферма за бройлери с 150 000 бр.
От регистрираните на територията на община Велики Преслав по ИСАК общо 306
земеделски стопанства (растениевъдни и животновъдни), по-голям дял (75%) имат
растениевъдните.
Регистрирани по Наредба № 3 са общо 232 земеделски
производители.
Новорегистрирани са 32 земеделски производители от тях 25 физически лица и 7
юридически. Собствениците на гори – 130 души.
1.2. Промишленост в Община Велики Преслав
Водещ отрасъл в община Велики Преслав е „Производство на храни, напитки и
тютюневи изделия“. По-значими търговски дружества са: „Винекс Преслав“ АД
(производство на висококачествени бели вина и винено бренди), Винарска изба „Хан
Крум“ – с.Хан Крум (производство и бутилиране на бели и червени вина), Винарска изба
„Осмар“ – с.Осмар (производство на пелин и вино), "Вини България" АД с. Драгоево
(производство на пелин и вино) , „Цитрон“ ООД (цех за сладкарски изделия), „Плиска
Ойл“ ЕООД (производство на рафинирани масла и мазнини), ЕТ „Анатоли ЧерневЦИОН“ – с.Хан Крум (производство на месни продукти), „Екселанс“ ООД - с.Осмар
(производство на млечни продукти).
Втория водещ промишлен отрасъл - „Преработка на дървен материал и изделия от
него“, е представен от търговски дружества с предмет на дейност производство на паркет,
производство на мебели и изделия от дървесина („Дурмалар“ ООД, „Диш“ ООД, „Дибо“
АД).
Отрасъл „Производство на машини и оборудване“ е представен от „Преслав АН“АД
(надстройки на автомобили, сметосъбиращи коли, ремонт на автобуси) и Ремонтен завод
на вагони и жп техника – с. Хан Крум.
Отрасъл „Производство на химикали и химични вещества“ е свързан с дейността
на няколко предприятия, разположени в няколко населени места. Такива са „Санитапласт“
ООД в с. Драгоево (производство на пластмасови изделия за бита), търговски дружества,
произвеждащи пластмасови изделия, антифриз, белина и др.), „Ривакомерс“ ЕООД
(производство на лепила и желатини).
В община Велики Преслав е развит отрасъл „Производство на текстил и облекла“,
като същия е представен от дружествата „Ню фешън интернешънъл“ ООД, „Бору стил“
ЕООД, „Интертекс България-2009“ ООД и др. с цехове за конфекция.
Добивната промишленост в община Велики Преслав е по-слабо развита – предимно
добив на инертни материали (кариера „Драгоево“ за скални материали и кариера „Троица“
за варовик) и дърводобив (широколистен и иглолистен дървен материал, дърва за огрев).
1.3. Основните акценти в работата на Община Велики Преслав през 2014 г. и
във връзка с икономическото развитие бяха свързани и със:

1.3.1.Стратегическо планиране на новите планови и програмни периоди:
разработване на Общински план за развитие, Програма за управление на отпадъците,
задание за общ устройствен план, Програма за управление на общинската собственост, за
следващия програмен период 2014-2020:
 Общински план за развитие на Община Велики Преслав 2014-2020 г.
За осъществяване на своята работа, Община Велики Преслав съблюдава приоритетите
за развитие, изведени в основните документи, произведени в резултат на сериозен и
отговорен процес на стратегическо планиране. В това направление и за развитието на
местната политика за устойчиво и балансирано развитие на общинско ниво, както и за
ефективното управление на общината е Общинският план за развитие на Община
В.Преслав. Основание за разработването на плана са изискванията на Закона за
регионално развитие, съгласно които планът определя целите и приоритетите на развитие,
както и финансовите ресурси за реализацията му. Съгласно изискванията на Закона,
общинските планове са средносрочни планови документи, като сроковете за тяхното
разработване се обвързват с циклите на държавното планиране. Основното
предназначение на този план е да се поставят на планова основа местните инициативи и да
се създаде конкретна алтернативна политика, включваща цели, приоритети и мерки за
ефективно и целево използване на ресурсите и решаване на приоритетни за общината
проблеми и задачи.
Общинският план за развитие на Община В.Преслав за следващия планов период (2014
– 2020) е изготвен от „Д енд Д Консултинг" ООД София в съдействие със служители и
експерти от общинска администрация Велики Преслав в изпълнение на договор №13-13160/08.11.2013г. „Ефективен мониторинг и контрол на разработване на политики и
стратегически документи в Община Велики Преслав“. Проектът се осъществи с
финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд . През месец май
2014г. се организира анкетно проучване сред жители и заинтересовани страни, с което
бяха отчетени основни проблеми в състоянието на общината. В процеса на разработване
на ОПР Велики Преслав се проведоха три фокус групи и публични срещи - дискусии сред
заинтересовани страни в общината. Проектът за общински план е предмет на две
обществени обсъждания, преди внасянето му в Общинския съвет на Община Велики
Преслав за обсъждане и приемане. Представените предложения, становища и препоръки
от страна на заинтересованите страни намериха приложение в документа.
Изпълнени са следните дейности през 2014 г.:
 анализ на икономическото и социалното развитие на общината;
 целите и приоритетите за развитие на общината за определен период;
 индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация
на плана;
 индикаторите за наблюдението и оценката на плана;
 необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана;
 описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и
осигуряване на информация и публичност;
 програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират
проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за
изпълнение на проекта.
 предварителната оценка на плана
 Задание за изработване на Общ Устройствен План /ОПУ/ на Община В.
Преслав - 2014 г.:
ОПУ съдържа постановки, препоръчващи осигуряване на условия за
практическото прилагане на европейските принципи за пространственото развитие












(съчетаване на социално-икономическото развитие с устройственото планиране
като условие за изграждане на качествена, балансирана и устойчива жизнена
среда). По същество Заданието се явява методическа и информационна основа за
разработване на Общия устройствен план.
Основните задачи на заданието са:
препоръчителен методически подход за разработване на ОУП и нормативна база;
конкретизиране потребностите от ОУП;
формулиране цели, насоки и изисквания към ОУП;
осигуряване и определяне изходните данни, основна информация за състоянието и
тенденциите в икономическото, социално-техническо, културно-историческо и
пространствено развитие на основните системи на Общината (обитаване, отдих,
култура, труд, образование, здравеопазване, промишленост, техническа
инфраструктура и т.н.);
определяне перспективен брой население и оразмерителни параметри за
инфраструктурата;
представяне на обща характеристика на града и землището му;
характеристика на Екологическото и санитарно-хигиенно състояние на територията
- очаквани негативни тенденции;
Определяне на Прогнозен период и базисна година за ОУП.
Определяне на фазите на обема и съдържанието на разработката на плана.
 Програма за управление на утайките от ПСОВ Велики Преслав

Програмата обхваща дейностите, свързани с управление на утайките, които ще се
получават при пречистване на отпадъчните води в ПСОВ гр. Велики Преслав и разглежда
процесите от образуването на утайките
до тяхното крайно обезвреждане или
оползотворяване.
Програмата определя и задълженията на производителя на утайки и физическите
и/или юридическите лица, оползотворители на утайките.
Приоритетността на екологичната инфраструктура е очертана с основния
стратегически документ на Община Велики Преслав - Общинския план за развитие за
периода 2014-2020 г., чрез Приоритет 2: Опазване на околната среда на Стратегическа
цел 4: Постигане на балансирано и устойчиво териториално развитие.
Приоритетът осигурява прилагането на фундаменталните принципи за осигуряване
на устойчиво развитие, чрез следните цели:
Осигуряване на по-добро качество на атмосферния въздух и намаляване на риска за
човешкото здраве и околната среда;
Осигуряване на необходимите качествени водни ресурси за нуждите на
населението и промишлеността и пречистване на отпадъчните води;
Минимизиране на генерираните отпадъци и осигуряване на ефективното им
управление с нарастване на тяхното оползотворяване като суровинен ресурс на
територията на общината;
Съхранение и опазване на наличното биоразнообразие и по-ефективно използване
на наличните природни ресурси на екосистемата;
Намаляване на шумовото натоварване;
Подобряване на информираността на обществеността в общината и осигуряване на
по-активно участие при вземането на решения за ефективно управление на околната среда
в общината.
Основна цел на Програмата е да подпомогне бъдещата обработка
и
оползотворяване на утайките, които да съхранят човешкото здраве и околната среда в
краткосрочен и дългосрочен аспект.

Краткосрочните цели на програмата са:
 Разработване на план за управление на утайки от ПСОВ Велики Преслав, като част
от Националния план за управление на отпадъците 2014-2020г.
 Оценка на разходите за изпълнението му и разкриване на финансови механизми и
източници, подобряване на познанията на компетентните органи относно
практиката по оползотворяване на утайките и свързаните с това разрешения и
инспекции.
Дългосрочните цели са свързани с оползотворяване на утайките от ПСОВ Велики
Преслав с минимален отрицателен ефект върху човешкото здраве и околната среда, чрез
създаване на подходяща инфраструктура от съоръжения за третиране и възможности за
оползотворяване на утайките;
Необходимост от програмата:
 Третирането на градските отпадъчни води значително намалява натоварването със
замърсители повърхностните води, но генерира утайки като остатъчен отпадък;
 Този вид утайки съдържат много потенциални замърсители, така че тяхното
планирано третиране и последващо обезвреждане и оползотворяване е необходимо
като компонент от общото управление на отпадъците и на общия подход към
предпазване и контрол на замърсяванията;
 В този аспект планираното третиране и последващо обезвреждане и
оползотворяване на утайките е необходимо като компонент от общото управление
на отпадъците и на общия подход към предпазване и контрол на замърсяванията.
1.3.2. Усъвършенстване на системата за организирано сметосъбиране и
сметоизвозване в града и селата.
През 2014 г. общинска администрация планира и изпълни редица стъпки, свързани
с процеса на управление на отпадъците на местно ниво, които позволиха да бъде
поддържано оптимално качеството на услугите. Обобщено, състоянието на дейността е
следното:
 На територията на общината всички населени места са включени в системата за
организирано сметосъбиране и сметоизвозване, като през 2014г., то се извършваше
без сериозни отклонения от утвърдените графици и повторяемост на изпълнение на
услугите;
 Съгласно сключен договор между Община Велики Преслав и ЕООД „БКС” гр.
Велики Преслав се изпълняват услугите по организирано събиране и
транспортиране на битовите отпадъци от територията на община Велики Преслав до
Регионално депо за ТБО кв. Дивдядово, гр. Шумен, поддържане чистотата на
площите за обществено ползване в общината. Фирмата извършва и извозване на
градински отпадъци и зелена маса, почистване на нерегламентирано изхвърлени
отпадъци;
 Актуализирани са границите за предоставяне на услугата по сметосъбиране и
сметоизвозване, както и маршрутните графици за извършване на дейностите.
Липсата на достатъчен финансов ресурс не позволи да се работи със сезонен
график в селата на общината и увеличаване на повторяемостта на обслужване на
съдовете през летните месеци от годината, като повторяемостта на обслужване на
съдовете за битови отпадъци през 2014г. се запази както следва: гр. Велики Преслав
и кв. Кирково - ежеседмично; село Хан Крум и село Драгоево - три пъти месечно;
останалите села от общината - два пъти месечно;
 През годината от нерегламентирано изхвърлени отпадъци са почиствани редица
локални сметища, образувани предимно в покрайнините на града и някои от селата.






№
1.

2.

3.

От месец април 2014г. системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки
беше поета от „Булекопак” АД. По предварително оповестен график, организацията
извършва обслужване на съдовете разположени на територията на град Велики
Преслав. За периода количеството на разделно събрани отпадъци от хартия, метали,
пластмаса и стъкло е 4 т.
През 2014г. са приети за обезвреждане на регионално депо за неопасни отпадъци в
кв. Дивдядово 3 677 тона битов отпадък, генериран на територията на Община
Велики Преслав. Заплатени са дължимите средства свързани с депониране на
всеки тон отпадък, както и дължимите средства за двете отчисления, които се
заплащат от общините.
За всеки тон депониран отпадък Общинска администрация Велики Преслав
заплащаше през 2014г. дължими суми, както следва:
ОСНОВАНИЕ
Цена за обезвреждане на 1 тон депониран отпадък
по Договор с Община Шумен - 28,03лв./тон с ДДС
Отчисления по чл.20, ал.1 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъци, обн. ДВ.бр.111 от 27.12.2013г. - по
22,00лв./ тон
Отчисления по чл.3, ал.3 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъци, обн. ДВ.бр.111 от 27.12.2013г. - по
1,52 лв./ тон.

Количествата на депонираните от Община Велики Преслав на Регионално депо
Шумен битови отпадъци за последните три години са представени в следната таблица:
година
месец
2012г.
2013г.
2014г.
ЯНУАРИ
ФЕВРУАРИ
МАРТ
АПРИЛ
МАЙ
ЮНИ
ЮЛИ
АВГУСТ
СЕПТЕМВРИ
ОКТОМВРИ
НОЕМВРИ
ДЕКЕМВРИ
ОБЩО ЗА
ГОДИНАТА

185т.640кг.
182т.940кг.
330т. 680кг.
315т. 780кг.
356т. 360кг.
325т. 140кг.
298т. 340кг.
337т. 260кг.
371т. 920кг.
339т. 580кг.
317т. 100кг.
176т. 660кг.

3 537т.400кг.

266т. 960кг.
195т. 000кг.
254т. 000кг.
389т. 500кг.
310т. 280кг.
285т. 640кг.
335т. 840кг.
376т. 800кг.
366т. 880кг.
401т. 320кг.
287т. 720кг.
190т. 240кг.

3 660т.180кг.

201т.900кг.
232т.920кг.
264т.380кг.
323т.653кг.
321т.919кг.
332т.720кг.
321т.590кг.
350т.762кг.
389т.104кг.
364т.363кг.
317т.119кг.
253т.740кг.

3 677т.690кг.

Отпадъците са ключов екологичен, социален и икономически въпрос и все посериозен проблем. Запазва се тенденцията количеството на образуваните отпадъци в
общината да нараства. Това води до увеличаване на разходите за дължимите средства
по такси и отчисления, за сметка на намаляване на разполагаемия финансов ресурс, с

който се покриват разходите за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, почистване
на площите за обществено ползване, повторяемост на обслужване на съдовете,
ликвидиране на локални сметища, извозване на зелена маса, закупуване на нови съдове
за отпадъци и др.
 Общински съвет Велики Преслав даде съгласие общината да се включи в услугата
по предварително третиране - сепариране на смесените битови отпадъци,
генерирани от територията на Община Велики Преслав, която ще се извършва от
изпълнител, избран по реда на ЗОП за „Предоставяне на услуги на общините
Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каспичан и Смядово по предварително
третиране (сортиране) на смесени битови отпадъци”. Очаква се към края на 2015 г.
инсталацията да е изградена и да започне да функционира.
 Деца и възрастни се включиха в националната инициатива „Да изчистим България
за един ден”. В утрото на 26 април много институции, организации, училища,
детски градини, хора от града и селата почистваха районите, около които живеят
или работят. Други се погрижиха за чистотата на градския парк. Доброволци с
чували имаше в централната градска част, в местностите „Патлейна” и „Дервиша”,
в Боровата гора, райони около крайпътни чешми и др. Събраните и извозени до
Регионално депо отпадъци, за дните на кампанията са 10 040 кг.

На снимките: Депо за отпадъци след започване на СМР и инициативата
«Да почистим Велики Преслав»
 През годината, между Община Велики Преслав и ПУДООС беше подписан договор
за финансиране изпълнението на «Работен проект за закриване на съществуващо
общинско депо за твърди битови отпадъци в землището на град Велики Преслав»
на стойност 1 294 252 лв. През есентта изпълнителят на строителните дейности
Обединение «Рекултивация - КН»ДЗЗД гр. София започна работа на обекта, като

през лятото на 2015г. първият етап на проекта - техническата рекултивация на
терена на старото сметище трябва да е приключил.
1.3.3. Инвестиране на вече договорения безвъзмезден ресурс.
През 2014 г. общината продължава да работи с обема на привлечения, така и на
инвестирания ресурс по европейски проекти, собствени средства по капиталовата си
програма. Като част от поетите ангажименти за европейско развитие на града, основен
приоритет за Община В. Преслав бе активната работа по инвестиране на външни
финансови средства за решаване на проблеми в базисната, социалната, културната и
туристическата инфраструктура, както и за повишаване на качеството на градската и тази
в селата среда. Това за 2014 г. допринасяше за подобряване на социално-икономическия
живот, в т.ч. напредък на стратегическите инвестиции в изпълнение на политики за
околна среда – сектор води и отпадъци, ГПСОВ, централна градска част и тези на селата,
инфраструктура на четвъртокласна и вътрешноградски и селска пътища, повишаване на
административния капацитет и развитие на човешки ресурси.
Изминалата година се отличава с разгръщането на интензивен строително-ремонтен
процес. Един от най-мащабните проекти на територията на общината през 2014 г.
„Подобряване на инфраструктурата за питейна и канализационна вода в гр.
В.Преслав и кв. Кирково“ – т.нар. "воден цикъл" като строителство вече приключи.

На снимките: Работни моменти от рехабилитацията на ВиК и улици
Работеше се усилено по изграждане на тази инфраструктура по пет улици в града/
ул.“Тича“, “Солунска“, „В.Друмев“, „Ц.Церковски“, „Хан Омуртаг“, „Бенковски“/ и
практически на почти цял кв. Кирково. Като допълнение и изграждане на нови 74 м.
довеждащ колектор до ГПСОВ. В рамките на проекта стартира цялостното възстановяване

на улични настилки в града и частично в квартала. Едновременно с това след повече от
15-годишна строителна сага започна функционирането на ГПСОВ, на която предстои
подготовката и издаването на акт 16 и предоставянето за стопанисване от ВиК оператор.
По проекта се работи само за отстраняване на появили се дефекти от извършеното СМР,
както и по верификацията на разходите. Строителството се извърши от ДЗЗД „Водострой
Велики Преслав“ ООД гр. София.
В експлоатация с акт № 16 и РП приключи и изграждането на допълнителното
водоснабдяване на селата "Драгоево – Златар – Суха река". Предстои подготовка за
проектиране свързването с МФОС „В.Преслав“ .
Започна и реализация на проект „Рекултивация на закритото общинско депо за
твърди битови отпадъци гр. В. Преслав“през 2014 г. Изпълнението на проекта е за
четири години. Строителството се извършва от „ Рекултивация – КН“ гр. София.
Подобряването на туристическата инфраструктура чрез изпълнението на проект
„Векът на цар Симеон оживява” по ос -3 на ОП „Регионално Развитие 2007-2013 г.“.
Проектът приключи и през м. декември 2014 г. държавната приемателна комисия прие
извършените СМР и издаде акт 16 и разрешение за ползване. В проекта освен КРР са
заложени редица дейности, в областта на маркетинга и рекламата с цел популяризирането
и налагането на Община Велики Преслав като туристическа дестинация, включително
театрален спектакъл, поставян на естествен декор в самия Дворцов комплекс в ИАР
„Велики Преслав”. Изграждане на информационен център, макет на средновековен
Преслав, както и доставка на осветителна, озвучителна техника, аудиогидове и реквизит
за спектакли. Предстои верифициране на разходите от УО на ОПРР. Извършител на
основните СМР, КРР е ДЗДД „РЕСТБИЛД“ гр. София.

На снимките:

„Векът на цар Симеон оживява“

През 2014 г. Общината също така бе партньор по проект “Корените на България”
(Изпълняван от 2013г.) заедно с Община Шумен и Община Каспичан. Проектът
приключи в края на годината. Основната цел на проекта е да популяризира района, като
обхваща трите общини в обща туристическа дестинация. В него също са включени

дейности в областта на маркетинга и рекламата. Сред тях са изработването на
туристически карти, пътеводител, брошури, участие в национални и международни
туристически борси, поставяне на билбордове на магистралата, банери в сайтове и
рекламни аудио и телевизионни клипове.

На снимката: Туристически КИОСК
За развитие на културно-историческия, туристически продукт и свързаната с него
инфраструктура през 2014 г. е спечелен и изпълнен проект „Изграждане на
туристически КИОСК и пешеходен преход до ИАР Велики Преслав“ по публичната
програма „Растеж и развитие на регионите“.

На снимките: Рехабилитация на пешеходен подход към ИАР „В.Преслав“
Проектът приключи и е верифициран от МФ, като средствата са изплатени на
изпълнителите. По проектът се изгради информационен център в гр. В.Преслав, подмени

се настилката в пространството около градския фонтан, самият той се рехабилитира и
заработи. Пълна рехабилитация се извърши на централната алея на градски парк, постави
се нова напоителна система, детската площадка. Строителството се извърши от фирмите
„Кънстръкшан груп “ЕООД Шумен и „ СИМИ“ ЕООД гр. В.Преслав.
Със започването през 2014 г. на реалното изпълнение на проект № 27/322/00753/ 25
„Рехабилитация, естетизиране и достъпност на селищната среда в Община
В.Преслав”, включващ и централните части на с. Драгоево и Миланово, се осигурява и
усвояването на инвестиции за обновление и развитие на обществените места в общината.
Строителството се извършва от ДЗДД „ В.Преслав“ гр. София.

На снимките: Рехабилитация, естетизиране и достъпност на селищната среда в
с. Драгоево и с. Миланово

През 2014 г. усилено се работи по основния ремонт на представителен общински имот
– Спортна база, по проект № 27/321/01244/ "Преустройство, реконструкция и
модернизация на Спортна зала - В. Преслав". Финализирането и отчитането на
проектите по ДФ „Земеделие“ ще приключи до средата на 2015 г., когато е и крайният
срок за отчитането им. Строителството се извършва от „Билдинг-стройекспрес“ ЕООД
Шумен.

На снимките: Рехабилитация на Спортна зала гр. Велики Преслав
Третият проект № 27/321/01216/ „Ремонт и рехабилитация на общинска пътна
мрежа”, включващ пътните участъци между с. Миланово, Мокреш, Драгоево” е на
етап нова процедура по ЗОП след прекратяването на старата със заповед на кмета.
Финализирането и отчитането на проектите по ДФ „Земеделие“ ще приключи до средата
на 2015 г., когато е и крайният срок за отчитането им.
По програма ПУДОС в с. Троица се изпълни проект „Изграждане на детска
площадка и зона за отдих“. Строителството се извърши от „БКС“ ЕООД - В.Преслав.
Пълен или частичен ремонт през 2014 г. се извърши на различни улици и участъци в
града и общината на база предварителен анализ и степенуване на нуждите – основно
преасфалтиране и изкърпване на улици и тротоарни настилки, където се налага нова
водопроводна канализация и отклонения до къщи и сгради.
Проект за „Почистване и разширяване на речното корито на с. Суха река“ финансиран по фонд „Солидарност“ на ЕС със 153 390 евро, чието изпълнение ще започне
през 2015 г. ;
С приемането на капиталовата програма на Общината и с утвърдените с общински
бюджет 2014 г. собствени и целеви капиталови средства и след проведени през годината
обществени поръчки и се извършиха следните строително-ремонтни дейности:

 Основен ремонт ул.“В.Левски“ гр.В.Преслав от ОК -212, до ОК-352;
 Ремонт ул.“В.Коларов “ с. Миланово;
 Ремонт на общински път SHU- 2002 Миланово- Мокреш-Драгоево от км. 1+670, до
км.2+180;
 Ремонт на общински път SHU- 1008 І І -74 В.Преслав Промишлена зона І-7 от км.
+000+670, до км. 2+900;
 Покрив – тераса „Общинска сграда“;
 Изграждане на сервизни помещения в част от християнски гробищни паркове по
селата;
 Асфалтови кърпежи по улици в града и селата.
 Текущо поддържане на съществуваща вертикална пътна сигнализация и предпазни
съоръжения
 Положена хоризонтална пътна маркировка в т.ч. напречна маркировка /пеш.
пътеки, стоп линии, площи забранени за движение /
Изпълнението се осъществи от фирми „БАРС“ ООД, „ПЪТИЩА“ АД Шумен, „
БКС “ЕООД В.Преслав, „ Антас-А “ и „ НАМСО “ В. Преслав.
Във всички кметства и кметски наместничества, според съответната нужда и
предложения на кметовете и наместниците се извършиха частични, текущи ремонти със
средства от общинския бюджет разпределени според броя на населението до 7000 лв.
Фирмите изпълнители са избрани от местната власт в селата.
Заради неизпълнение на общински бюджет 2014 от продажби на общински сгради,
терени и земи, както и късното привеждане на задържаните средства от 5 % от бюджета държавни капиталови разходи /преведени на 13.12.2014 г./ не можахме да реализираме
изпълнението на продължението на рехабилитацията на ул.“Ал.Стамболийски“, гр.
Велики Преслав, път TGV -1167 ( ІV – 40082) Надарево –Кочово-Осмар-Х.Крум-1-7;
В началото на 2015 г. по-голямата част от уличните и тротоарните настилки в града
и селата от общината все още не отговарят на желанията на гражданите и на стандартите
за безопасност и качество, все още има и неизградени улици. Някои улици са без
износващ пласт и без тротоарни настилки. Всяка година общината работи на различни
приоритетни обекти, с оглед натовареност, възможност за обслужване на сметосъбираща
и снегопочистваща техника, население и др. В повечето села /без централната част на
с.Осмар/ липсва канализация, водопроводите са силно компрометирани. През изтеклия
програмен период до 2013 г. не се позволяваше участие с проекти за канализация в
населени места до 2000 ж. по ОПОС. Община В. Преслав не е работила по изготвянето на
такива. Улиците в селата също са много компрометирани, някои от тях са без износващ
пласт, има и неизградени такива. Приоритетно се работи по най-лошите участъци, като се
насипват и изкърпват съществуващите настилки. Нужни са много финансови средства,
които надхвърлят годишните бюджетни възможности.
След спечелен търг по ЗОП уличното осветление през 2014 г., се поддържа от
„ЕЛДИ“ ЕООД гр. Велики Преслав и основните дейности са насочени към намаляване
енергоемкост на участъци чрез замяна на съществуващи осветители с нови
енергоспестяващи; намаляване авариите по въздушните трасета чрез замяна на
амортизираните стари линии с нови кабелни изолирани линии, отстраняване на кабелни
повреди, ремонт и смяна на часовници, както и месечно регулиране на осветяваната част
от денонощието. Извършено бе рязане на клони от дърветата около стълбовете и
осветителните тела по различни улици, както и просеки по въздушната мрежа ниско
напрежение /НН/ и около осветителни тела в населени места. За доставка на материали за
поддръжка на уличното осветление на територията на Община В. Преслав са
изразходвани около 45 000 лв.

За поддържане и ремонт на жичната радиофикационна мрежа и
радиотранслационната централа през 2014 г. използвахме услугите на фирма „Ню
хорайзон“ ЕООД гр. В. Преслав. В обхвата на договора влизаше поддръжка, ремонт и
профилактика на жична радиофикационна мрежа /РФМ/ и радиотранслационната
централа. Използваните средства за закупуване на материали за поддръжка на РФМ и
ремонт на усилвателни стъпала са в размер 3000 лв. За съжаление мрежата е силно
амортизирана, на места се нуждае от сериозни инвестиции за възстановяването й, а и
населението не заплаща определената такса от 12 лв./годишно.
На прага на новия програмен период се намираме в изключително отговорен етап от
европейското си развитие. Това изисква мобилизиране на усилия за ефективно използване
на ресурсите от настоящия програмен период, както и готовност за посрещане на
бъдещите предизвикателства. Фокусът за развитието на община В. Преслав е - ОБЩИНА
С УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА РАЗВИТИЕ НА
МЕСТНАТА ИКОНОМИКА, СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ТУРИЗМА, ДОСТЪПНА
СОЦИАЛНА
И
ТЕХНИЧЕСКА
ИНФРАСТРУКТУРА
И
ПОДОБРЕНО
КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ. Това идентифицира визията на плана за развитие 20142020 г., в който са заложени най-големите инвестиции в през следващите 7 години,
основно с европейски средства.
1.3.4. Подготовка на нови идейни и проектни предложения за привличане на
външно финансиране и обезпечаване на важни инвестиционни намерения;
Общината има проектна готовност за извършване на:
Основен ремонт на улици - “Реконструкция и рехабилитация на уличните настилки“
„Л.Каравелов“, „Иван Момов“, „Паисий“, „ Йоан Екзарх“ , „Лозарска“ , „Ч. Мостич“,
„Стоян Керчев“, „Презвитер Козма“ в гр. В. Преслав, ул. “Никола Петков“ в с. Златар и
„Бузлуджа“ в с.Миланово, „ Ст.Стойчев“ в с. Драгоево.
Проект „Реконструкция и енергоспестяващи мерки на „НЧ Развитие 1874“;
Проект “Рехабилитация и естетизиране на детски площадки в ЦДГ на територията на
община В.Преслав“;
Проект „Укрепване ската под ул. „В.Коларов“ в с. Осмар и отводняване на улицата“
на път TGV -1167 ( ІV – 40082) Надарево –Кочово-Осмар-Х.Крум-1-7 край с. Осмарподаден пред МВКСБ;
Проект “Изграждане на втори водоскок по ул.“Тича“ в с. Миланово и укрепване на
ската на дерето след водоскока“ -подаден пред МВКСБ;
Проект „Авариен ремонт на НЧ “ Съгласие 1882 г.“ с. Осмар - подаден пред МВКСБ;
 Активно взаимодействие с бизнеса в региона – подпомагане административно
местни предприемачи, насърчаване на инвестициите и осигуряване на благоприятни
условия за развитие; На сайта на община Велики Преслав в раздела за общинска
собственост е представена информация за наличната общинска собственост - публична
или частна с влезли в сила актове. Информацията се актуализира периодично и при
извършване на промяна – продажба, придобиване или отдадена под наем. Има събрана и
представена информация за свободни терени и сгради, представляващи интерес за
инвеститори. Към настоящия момент такива подготвят сградния си фонд в гр. В.Преслав
за производство, а други работят за създаване на промишлено и селскостопанско
производство край с. Хан Крум.
ІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТ 2014
През месец февруари 2015 г. ще ви бъде представен пълен отчет за изпълнение на
бюджета на Община Велики Преслав. Днес можем да констатираме, че след приемане на
бюджет 2014 г. работихме с разумна политика за гарантиране на бюджетна стабилност,

ефективно и икономично разпределение на разходите и финансовите ресурси,
обезпечаване на финансовото изпълнение на инвестициите с европейско, национално и
собствено финансиране, реинвестиране на приходите.
Постигнахме добра събираемост на местните данъци и такса битови отпадъци резултат от доверието и добросъвестността на гражданите, както и от успешната работа на
Дирекция “ Местни данъци и такси “.
Оптимизирахме контролните функции на Общината по отношение събираемостта
на приходите от отдадени общински имоти, земеделски земи и имущество. Засилен е
контролът по отношение на търговските дружества от страна на ОбА и ОбС - ТД
„БКС“ ЕООД, МБАЛ „ЕООД, „Седмица“ ЕООД.
През 2014 г. в резултат на последователни усилия за бюджетна устойчивост, Община
В.Преслав и всички структури, финансирани чрез общинския бюджет, функционираха
нормално и приключиха годината без просрочени задължения.
ІІІ. ОБЩИНСКИ ФИНАНСИ
3.1. Приходи по общинския бюджет
Приходите по бюджета на общината потвърждават очерталата се тенденция на ръст
до 2008 г. и спад в годините след нея. При отчетени общи бюджетни приходи за 2007 г. от
10, 8 млн. лв., през 2010 г. те са 8.4 млн. лв.
За 2011 г. общинският бюджет е приет с 6.7 млн. лв. общи приходи. Отчетени са 7.3
млн.лв.
За 2012 г. общинския бюджет е приет с 6.4 млн. лв. общи приходи. Отчетени са 7
млн.лв.
За 2013 г. общинския бюджет е приет с 6.6 млн.лв. общи приходи. Отчетени са 7.3
млн.лв.
За 2014 г. общинския бюджет е приет с 6.7 млн.лв. общи приходи. След
направените корекции плана е 8.0 млн.лв., а изпълнението е 8.1 млн.лв. /цифрите не са
окончателни. Окончателните ще бъдат оповестени през м. февруари 2015 г./.
Тенденцията при собствените приходи е следната – след 27% ръст през 2008 г.
спрямо 2007 г. следва спад от 8% през 2009 г., нов спад от 9% за 2010 г., ръст от 6.4 %
през 2011 г., ръст от 9.4 % през 2012 г., ръст от 16 % през 2013 г. и спад с 13 % през 2014 г.
Вид на
прихода

Приходи по
бюджета на
общината

в т.ч.

Собствени
приходи

от
от
данъци собственост

от
такси

други

Отчет 2006г.

8 266 374

911 785

215 536

119 366

460 072

116 811

Отчет 2007г.

10 847 374

1 195 578

291 953

152 355

563 470

187 800

Отчет 2008г.

10 559 791

1 514 132

421 199

187 374

682 184

223 375

Отчет 2009г.

8 059 912

1 391 671

466 137

206 376

659 088

60 070

Отчет 2010г.

8 420 616

1 264 513

353 336

197 442

631 489

82 246

Отчет 2011г.

7 324 759

1 344 897

408 607

240 265

603 034

92 991

Отчет 2012г.

6 994 754

1 470 883

450 390

225 047

621 354

174 092

Отчет 2013г.

7 255 008

1 705 906

451 156

293 946

710 554

250 250

Бюджет 2014г.

7 958 061

1 631 736

447 500

257 000

645 500

281 736

Отчет 2014г.

8 062 000

1 478 820

446 930

279 625

611 945

140 320

Възможностите за влияние върху развитието на общината през бюджета и особено
със собствени общински приходи е незначително. Инвестиционните проекти се
осъществяват със заеми и външни финансирания.
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3.2. Други приходи: ФСО „МЕСТНИ ПРИХОДИ ОТ ДАНЪЦИ, ТАКСИ "
Дейността на ОА "Местни приходи от данъци, такси и реклама", като част от структурата
на Община В.Преслав, е насочена от една страна към постоянно повишаване
ефективността и ефикасността в обслужването на гражданите, което да стимулира
доброволното заплащане на задълженията и от друга страна към предприемане на
действия за санкциониране недобросъвестното поведение на неизрядните длъжници. Тези
двупосочни действия закономерно водят до повишаване събираемостта на местните
данъци и такси, и оттам увеличаване на собствените приходи на Община В Преслав.
ОА "Местни приходи от данъци, такси“ за посочения период отчита извършени дейности
по видове:
3.3. По приемане и обработка на декларации по Закона за местните данъци и такси и
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на Община В.Преслав за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.:









ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗМДТ :
ЧЛ.14 - ИМОТИ
1646
ЧЛ.17 - ИМОТИ
40
ЧЛ.54 - МПС
2600
ЧЛ.61 - ПАТЕНТ
107
ЧЛ.61 - ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
106
ЧЛ.65 - СЪДОВЕ
119
ЧЛ.71 - ТБО
1632

БР.
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БР.






















ЧЛ.117- ТАКСА КУЧЕ
ОБЩО
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ДАНЪЧНА ОЦЕНКА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ДЕКЛАРИРАНИ ДАННИ
УДОСТОВЕРЕНИЯ ЧСИ
УДОСТОВЕРЕНИЯ ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПАТЕНТЕН ДАНЪК
ЗАВЕРЕНО КОПИЕ ДД
ИСКАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
ОБЩО
ЖАЛБИ
СЪСТАВЕНИ ФИШОВЕ
СЪСТАВЕНИ АУАН
ИЗДАДЕНИ НП
ПОКАНИ ПО ЧЛ. 182 ОТ ДОПК
ПРЕПИСКИ
АУАН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
СЪОБЩЕНИЯ ЗА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.54

36 БР.
6286 БР.
2007 БР.
148 БР.
151 БР.
404 БР.
20 БР.
107 БР.
50 БР.
19 БР.
2906 БР.
3 БР.
210 БР.
5 БР.
5 БР.
773 БР.
773 БР.`
102 БР.
356 БР.

3.4.Контролно-ревизионна дейност и принудително събиране.
Контролно-ревизионната дейност основно е насочена към издаване на актове за
установяване на задължения по декларации. Извършват се и ревизии, както по местни
данъци и такса битови отпадъци, така и за установяване на вземания от такси по
разрешителни за ползване на общински терени (чл.56 ЗУТ и РИЕ). Постоянно се
генерират списъци на лица с просрочени данъчни вземания и се разпращат напомнителни
покани за доброволно заплащане на задълженията. Въз основа на информация от Пътна
полиция и Агенция по вписвания, регулярно се изпращат съобщения за недекларирани
имоти и превозни средства. Извършват се проверки за вярно декларирани обстоятелства,
имащи значение за данъчното облагане. Увеличават се дейностите по предаване на
неизрядните длъжници за принудително събиране на вземанията, като освен на НАП,
преписки се предават и на частни съдебни изпълнители.

ЧСИ

З
М
Д
Т

50

Образувани 2014г
НАП Общо
образу
вани

Д З др
Р М
У ГДИ
Г Т
И
5 8 7 70

Прекратени 2014
НАП

ЧСИ

З год. на
М образ.
Д
Т

др год. на ЗМ
образ ДТ

19 2014-11; 1
2013- 8;

2014

4

ДСИ

Общо
прекратени

год.
др. год.
на обр.
на
обр.

ЗМ
ДТ

год.
на
обр.

др.

год. на
обр.

2002-1; 1
2009-1;
2012-1;
2014-1;

17

2007-1;
2008-2;
2009-2;
2010-9;
2012-1

2

2009-1;
2012-1

2014

44

80
60

Образувани 2013
Прекратени 2013

40
20
0
1

70
60
50

Образувани 2014
Прекратени 2014

40
30
20
10
0
1

70
68

Общо образувани дела

66

Образувани 2014
64

Образувани 2013
S2

62
60
S1

58
1

50
40

Общо прекратени дела
Прекратени 2014
Прекратени 2013

30
20

S2

10
S1

0
1

3.5. Наемателите на общински жилищен фонд, живущи на настоящия адрес
Община в.Преслав разполага с общински сграден фонд състоящ се от 25 бр.
апартаменти и 4 бр. къщи с настанени 33 /тридесет и три / лица. Към 25.09.2014 г. са
констатирани 16 нередовни наематели с неплатени повече от две наемни вноски и 4 с
повече, срещу които са заведени дела и са спечелени към този момент - 4 .
През текущата година се състоя събрание на ул. ”Н.Рилски“ 13 вх. А, където се взе
решение за ремонт на покрива. ЕООД “Благоустройство и комунално стопанство“
гр.В.Преслав ще заплати частта от средства разпределени за наемателите живущи в този
вход /същите са и изрядни платци/.
3.6. Заеми от фонд ФЛАГ:
 Проект по Оперативна програма „Регионално развитие” за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ „Реконструкция и енергоспестяващи мерки на
основно училище „Св.св. Кирил и Методий” – град Велики Преслав”. Усвоена сума
от 256 285 лв. на 24.08.2009 г. Погасен на 23.10.2009 г.127 429 лв. и на 22.01.2010 г.
128 856 лв.
 Проект по Оперативна програма „Околна среда” за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за
подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град
Велики Преслав”. Усвоена сума от 220 000 лв. на 17.12.2009 г. Погасен на
25.05.2010 г. 110 000 лв. и на 28.12.2010 г. 110 000 лв.
 Проект по Оперативна програма „Регионално развитие” за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ „Енергоспестяващи мерки в СОУ „Черноризец
Храбър” и детски ясли в гр. Велики Преслав”. Усвоена сума 216 490.42 лв. на
07.12.2011 г. Погасен на 06.04.2012 г.36 490.42 лв., на 27.11.2012 г. 167 798.56 лв. и
на 20.12.2012 г. 12 201.44 лв.

 Проект по Оперативна програма „Регионално развитие” за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ „Укрепване на речното корито на р. Драгоевска,
с.Драгоево, община Велики Преслав”. Усвоени суми: на 26.11.2012 г. 358 083.13 лв.
и на 13.03.2013 г. 96 383.30 лв. Погасен на 28.08.2013 г. 435 143.25 лв. и на
12.09.2013 г. 19 323.18 лв.
 Проект по Оперативна програма „Регионално развитие” за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ „Векът на цар Симеон оживява”. Усвоен кредит на
23.09.2013 г. 450 000 лв. и на 11.12.2013 г. 322 797 лв. На 24.10.2014 г. погасена
главница – 8 285.96 лв. Кредита трябва да се погаси до 25.07.2015 г.
 Проект по „Оперативна програма „Околна среда” за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в гр. Велики Преслав”. Усвоена сума 2 119 800 лв. на 25.04.2014 г.
Кредита трябва да се погаси до 25.07.2015 г.
3.7. Отчитане на приходи.
По отношение на данъка върху недвижимите имоти и таксата битови отпадъци,
през последните години, освен действия по насърчаване на доброволното плащане на
задълженията, служителите на Дирекция ОА предприемат все по-всеобхватни действия за
принудително събиране на просрочените задължения, в следствие на това са постигнати
добри резултати при изпълнението на тези приходи. Същото важи и за данъка върху
превозните средства, който е с много добра събираемост спрямо предходните години.
След високите нива на приходи от данък при придобиване на имущества, през 2007 и 2008
г., през последните години се забелязва запазване на приходите на едно по-ниско ниво.
Патентния данък, като вид данък с постоянно намалящ кръг задължени лица (поради
преминаване на регистрация по ЗДДС, промяна в правно-организационата форма на
търговците и т.н.), е с все по-ниско ниво на приходи. Пътния данък (други данъци), е
отменен от 2004 г. и присъства само като приходи от задължения за предходни години.
В началото на годината бяха разпратени съобщения, както за дължимия годишен
данък и такса битови отпадъци, така и за задължения по всички видове данъци за минали
години. Освен това, по изготвени графици, чрез посещения на място и от секретарите на
кметства и км. Наместници се събират задълженията от съставните селища на Община
В.Преслав. Ефектът от тези действия е отразен в приходната част на бюджета на Община
В.Преслав.





чл.14 ЗМДТ (за облагане с данък върху недвижимите имоти) - 112 887, 25 лв.
чл.54 ЗМДТ (за облагане с данък върху превозните средства)- 229 763, 86 лв.
чл.61н (за облагане с патентен данък) 13 925, 63 лв.
чл.32 (наследство) чл.49 ал.3 (данък при придобиване по дарение) и други –
89 388, 08 лв.

 чл.61р ал.5 (за облагане с туристически данък)  чл. 117 ЗМДТ (за притежаване на куче)
-

1 285,89 лв.
225,00 лв.

3.8. Разработване и въвеждане на контролни мерки за текущ мониторинг върху
управлението и отчетността на общински търговски дружества и предприятия.

В началото на 2014 г. на територията на Община Велики Преслав осъществяват
дейност следните търговски дружества: ЕООД „БКС”, „МБАЛ В. Преслав”, „Седмица”
ЕООД, по закон за Об собственост ОП „Трудова заетост“. До 31.12. 2014 година всичките
те извършват дейността, за която са създадени.
В най-добро финансово състояние вкл. и с помощта на ОбА и ОбС остана ЕООД
„БКС”. Моето виждане е, че то трябва да разшири дейността си – освен в
сметопочистване, но и в сферата на поддръжката на уличното осветление, строителството,
а защо не и в издаването на в. "Седмица". Не е изпълнена програмата на дружеството в
частта за възстановяване на оранжерийното производство на разсад за цветя, закупуване
на машина за дробене на дървесна и зелена маса с цел намаляване количеството на
отпадък на Об. В.Преслав.
ТД „Седмица” ЕООД приключи 2014 г. с положителен резултат. Извършена е
проверка от НАП без констатации за нарушения и неплатени данъци. С предизвестие от м.
септември 2014 г. за напускане е управителя на дружеството. С решение на ОбС се
проведе нов конкурс. Явиха се двама кандидати, но на заседанието си от м. декември
2014 г. ОбС не утвърди нов управител. Срещу дружеството има спечелено дело от бившия
управител, заради неизплатени трудови възнаграждения в размер на близо 5000 лв.
Смятам, че има няколко варианта за продължаване на дейността – ликвидация на
дружеството, ново дружество или преструктурирането му като второстепенен
разпоредител с бюджетни кредити по закона за общинските предприятия или създаване на
общ информационен център съвместно с общински радиовъзел и продължаване на
издаването на вестника като общински.
МБАЛ В.Преслав през 2014 г. стабилизира своята дейност. Всичките отделения
работят с постоянен капацитет и обезпечени с персонал. С решение на Общински съвет
дейността му се подпомага с 80 х.лв. за 2014 г., а по договор с МЗ за работа в труден
район допълнителни 77 х. лв. Изплатени са през 2014 г. стари възнаграждения за персонал
от 2012-13 г., всички задължения за медикаменти, вода, ток и др. консумативи.
Персоналът получава 100% от месечното си възнаграждение. Изтегленият заем от „Токуда
банк“ от 160 х.лв. редовно се обслужва и има остатък за погасяване от 60 х.лв.
Необходимо МБАЛ да продължи да съществува и развива, а като община В. Преслав
трябва да продължи нейното финансово подпомагане и през 2015 г.
Общинските търговски дружества и предприятия са едни от най-проверяваните
институции, както от ОбА, така и от ОбС.
ОП „Трудова заетост“ е общинско предприятие с персонал от 3 души. Работи с
финансиране от общината, която му предоставя за управление и извършване на дейност
по проекти за заетост, спечелени от Община Велики Преслав в сферата на строителството,
поддържане на зелени площи и сгради, аварийни групи, охрана, поддържане на ИАР,
паркинги и пазара и др. През 2014 г. по проекти е управлявало над 150 души преминали
през обучение за придобиване на умения в цялата Община.
ІV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
През 2014 г. дейността на Община Велики Преслав в сферата на социалната
политика беше насочена към разширяване спектъра на предоставяните социални
услуги, повишаване качеството на съществуващите и подобряване на
координацията между институциите за гарантиране ефективността на социалната
политика. С Решение № 291/23.04.2013 г. на Общински съвет Велики Преслав е приет
План за развитие на социалните услуги на Общината за 2014 г., съгласно изискванията
на чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. На
23.04.2014 г., с Решение № 469 на Общински съвет Велики Преслав е приета Общинска

програма за закрила на детето за 2014 г., съгласно изискванията на чл. 3 от Правилника
за прилагане закона за закрила на детето.
През цялата година продължи активно работата на специалистите, ангажирани в
социалната сфера, с потребителите на всички социални услуги и специализирани
институции на територията на общината:
 Център за настаняване от семеен тип
ЦНСТ е базиран в сградата на ДДЛРГ и през 2013 г. капацитетът му нарасна на 15
деца, за които се грижат 12 души персонал. Центърът разполага с много добра материална
база и предлага условия за живот на децата в среда, близка до семейната.
 Наблюдавано жилище и Център за социална рехабилитация и интеграция за
хора с различни по вид и степен увреждания
Двете социални услуги стартираха в началото на 2014 г. по схема "Живот в
общността" по ОПРЧР, съответно с капацитет от 6 младежи, навършили 18 г. от ДДЛРГ, в
Наблюдаваното жилище и 20 души в ЦСРИ. По проекта след проведени процедури се
извърши ремонт на общинско жилище на улица „Родопи“ № 3А и се подбра персонал от
психолог, социални работници, медицинска сестра, рехабилитатор, които работиха до
края на проекта. В процеса на работа Община Велики Преслав подаде заявление за
продължаване на работата на двете услуги и след приключване на проекта. Така от
01.12.2014 г. двете заведения продължават да работят като общински, средствата се
осигуряват като държавна делегирана дейност с персонал от ръководител, социални
работници, медицинска сестра, рехабилитатор под общото управление на ДДЛРГ.


Дом за деца лишени от родителска грижа
През 2014 г. капацитетът на Дом за деца лишени от родителска грижа е
намален на 25 места, съгласно Заповед на Изпълнителния директор на Агенция за
социално подпомагане. Съгласно решение на Общинския съвет и Плана за развитие на
социалните услуги в Община Велики Преслав на 31.12.2014 г. ДДЛРГ трябваше да бъде
закрит и да се разкрие втори Център за настаняване от семеен тип, в който да бъдат
настанени децата от Дома. Такова разрешение от Агенция за социално подпомагане
Общината не получи и през 2015 г. ДДЛРГ ще функционира със същия капацитет като
делегирана от държавата дейност.
Всички педагози, социални работници, психолози и служители в ДДЛРГ са
преминали дейности по обучение от специалистите, ангажирани в социалната сфера.


Семейно-консултативен център /СКЦ/
Създаденият през 2012 година Семейно-консултативен център за подпомагане на
родители и деца в риск и предоставяне на помощ с цел предотвратяване на изоставяне на
деца в специализирани институции, продължи да се развива през 2014 г. Обхватът на
дейността му се разшири и в Община Смядово, освен във Велики Преслав и Върбица.
Проектът е съвместен с УНИЦЕФ и успешно продължава с осигурено финансиране и с
разкриване на още 2 работни места през 2015 г. Периодично през 2014 г. специалистите на
СКЦ са участвали в различни обучения, курсове и семинари с цел повишаване на
квалификацията и професионалните им компетенции.

На снимките: Работни моменти на Семейно-консултативен център


Заведения за социални услуги: Домашен социален патронаж, Клуб на
инвалида и Клуб на пенсионера
Домашният социален патронаж продължава доставянето на храна според
правилника за дейността му и наредбата на МТСП на среден брой лица от 180 души
месечно в града и кв. Кирково и в селата Имренчево и Мостич. При заявено желание и от
други населени места може да се организира хранене. Зает персонал от 11 души. Общ
бюджет от 175 хил. лв.
Във Велики Преслав и през 2014 г. функционира Обществена трапезария по
проект “Кухни спасение”, финансиран от Министерство на труда и социалната политика
чрез фонд „Социално подпомагане”. По проекта се предоставя топла храна всеки ден в
индивидуални пакети на 30 самотно живеещи лица в гр. Велики Преслав.
Със средства от общински бюджет 2014 г. за издръжка и дейност функционират: 1
клуб на инвалида, 1 клуб на слепите и 6 клуба на пенсионера: в града /1 централен и
три филиала/ и в селата Кочово, Осмар, Троица, Хан Крум, Драгоево. Дейността им се
отчита всяка година пред ОбС. Общ бюджет от 12 800 лв. През изминалата година се
извърши ремонт на стойност 2 000 лв. на помещението на клуба в с. Осмар.
През 2014 г. Община Велики Преслав продължи издаването на карти за
преференциално паркиране за хора с увреждания, съгласно чл. 99а от Закона за
движение по пътищата и изискванията на стандартизирания модел на общността от
Приложение към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета на Европейския съюз от 04.06.1998 г.
Картите се издават на лица и деца, жители на Община Велики Преслав, с определена от
ТЕЛК степен на увреждане.
Община Велики Преслав разработи Общински план за действие за интегриране
на ромите и граждани, живеещи в сходна на ромите ситуация в Общината, в изпълнение
на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020.
Назначен е специалист към Общината – здравен медиатор от ромски произход в ЦИУГ за
работа с ромите, оказване на помощ при работа с административни, социални и здравни
институции.
Тенденцията по разширяване на дейностите, свързани със социалните услуги, се
запази през 2014 година. По проект „Алтернативи” продължи предоставянето на
социалната услуга личен асистент по ОПРЧР, като с наше съгласие срокът на действие се
удължи до 31.12.2014 г. Назначени са 20 лица. Стартиралият от средата на 2013 г. проект
„Помощ в дома” за предоставянето на социалната услуга социален асистент по ОПРЧР,
продължи и през 2014 г. Той увеличи броя на обслужваните лица, имащи нужда от
обгрижване в цялата община, на 70 души. Назначени са 40 лица по трудови
правоотношения на длъжността социален асистент. Ежемесечно социалните асистенти, по

предварително изготвен месечен график, извършват посещения в домовете на
потребителите, като оказват помощ на лицата, съобразно техните нужди и потребности.
Основно дейностите, извършвани от асистентите, са насочени към оказване на подкрепа
при поддържане на лична, битова хигиена, пазаруване, придружаване /посещения при
личен лекар, заплащане на месечни сметки, административни услуги, поддържане на
социални контакти. След неговото приключване от м. ноември 2014 г. общината назначи 4
души със свое финансиране за продължаване на обслужването на 16 нуждаещи се. И за
двата проекта имаме готовност при отваряне на нови схеми по ОПРЧР да кандидатстваме
наново.
По данни на ДСП лицата с трайни увреждания – с трайно намалена възможност за
социална интеграция, са около 1100. Те получават месечни добавки за социална
интеграция. Близо 250 са лицата с първа група инвалидизация – над 90 % с чужда помощ.
Поради влошеното си здравословно състояние те са обект както на социално подпомагане,
така и на здравни грижи и услуги.
През 2014 са подадени 88 сигнала за деца в риск. Голяма част от сигналите са за
липса на родителски грижи поради заболяване или отсъствие на родителите от страната,
насилие, неглижиране.
Децата с трайни увреждания /с над 50 % намалена социална адаптация/ в
общината са 35. Единствената социална услуга, която им се предоставя е “Личен
асистент”. Децата в неравностойно положение в подпомаганите семейства по чл. 9 от
ППЗСП са 152, в общо 143 семейства.
По програмата „Приемна грижа” в общината има 14 професионални приемни
семейства – пет в гр. Велики Преслав, осем в с.Троица и едно в с. Хан Крум. Броят на
децата, настанени в приемни семейства, е 18.
V. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Достъпно медицинско обслужване – внимание към профилактиката и пълно съдействие
на общопрактикуващите лекари в тяхната дейност. Медицинското обслужване на
населението през 2014 г. се запазва на същото ниво в сравнение с предходни години. ОбА
и ОбС продължават да оказват пълно съдействие на МБАЛ, вкл. и финансово.
Недостатъчен е броят на личните лекари в Общината – 4 от необходимите 9 лекари.
Апаратурата, доставена за практиките, в много населени места не се използва. Лекарите,
работещи в специализираната извънболнична помощ на територията на общината, са 10, а
в първичната извънболнична дентална помощ – 7.
VІ.

ОБРАЗОВАНИЕ
В изпълнение на целите и мерките, записани в този приоритет е извършено
следното:
Броя на децата в ЦДГ и на учениците в училищата на територията на цялата община,
варира в следните стойности през календарната 2014 година:
Индикатор

Брой деца в ЦДГ
Брой деца в ДЯ
Брой ученици в общински училища
Брой ученици в професионални
гимназии

2014 г.
Учебна
2013/2014
374
30
792

Учебна
2014/2015
350
30
770

393

334



Функциите на общообразователната система в община Велики Преслав са
обвързани с демографската характеристика на населението и по-точно с наличните
контингенти от деца в училищна възраст. Демографските данни показват, че броят
на децата от 7 до 14-годишна възраст и на тези от 15 до 18-годишна възраст бележи
трайна тенденция на намаляване. Това се отразява неблагоприятно и върху броя на
учениците, обхванати в училищата в община Велики Преслав.
Трайната тенденцията на намаляване броя на учениците, обхванати в училищата,
дава отражение и върху възможностите за нормалното функциониране на училищата с
малък брой ученици в някои от населените места на общината. Тази неблагоприятна
тенденция дава отражение върху броя на паралелките, с тенденция за намаляване, както и
нарастване броя на паралелките със слети класове.
Осигурено е транспортното обслужване на децата от селата без функциониращи
училища и детски градини, до най-близкото базово училище или градина.
За привеждане сградите на учебните и детски заведения в необходимия вид през
2014 г. са извършени следните основни и текущи ремонти в общински училища и детски
заведения:
 В Основно училище „Св Св Кирил и Методий” – изградена спортна и детска
площадка, с ударопоглъщаща настилка и оборудвана с подходящи уреди и
съоръжения – стойност 17 000 лева; Изградени тротоарни настилки – стойност
8 240 лева;
 За текущи строителни ремонти са изразходвани 35 522 лв., от които за ЦДГ В.
Преслав – 9859, за ЦДГ с. Златар – 11823, Драгоево – 3815, Троица – 1994, Кочово
– 1495, Миланово – 6536
 В Детска ясла и Детска кухня за ремонти дейности са вложени съответно 5545 лв.
и 3100 лв., а за Млечна кухня са закупени материални активи за 5787 лв.
(професионална готварска печка и фризер)
Важно е да се отбележи и една положителна тенденция, свързана с повишаване
качеството на образованието нараства броя на оборудваните кабинети с ИКТ,
интерактивни дъски и др. технологии в училищата.
Анализите и оценките на състоянието на общото образование в общината дава
възможност да бъдат направени следните основни констатации:
 Мрежата от общински училища в община Велики Преслав е с териториална
конфигурация, даваща възможност за обхващане на децата и юношите в учебна
възраст;
 Неблагоприятната тенденция на намаляване броя на учениците в
общообразователните училища, която вероятно ще продължи и през следващите
няколко години, поставя сериозни проблеми за нормалното функциониране на
основните училища в селата Златар и Драгоево. Пълняемостта на паралелките и
наличието на класове със слети паралелки в тях ги определя като „училища в
криза”;
 За проучвания период се наблюдава положителна тенденция за осигуряване на
училищата с компютърна техника. Това е добра възможност за подобряване на
обучението на учениците по компютърни и информационни технологии.
 Оформя се проблем с ефективното използване на наличната инфраструктура
(материална база) на общото образование, която е преоразмерена за наличния брой
ученици (съотношение брой класни стаи и брой паралелки).
 Модернизирането и развитието на системата на общинското образование не може
да бъде осигурено единствено с ресурсите от държавния бюджет за държавно
делегирана дейност “Образование”. Необходимо е да се използват оптимално

възможностите за финансиране на определени дейности със средства от
оперативните програми на структурните фондове на ЕС.
 Наличният сграден фонд в детските градини извън гр. Велики Преслав е в
задоволително състояние. Необходимо е да се извърши подмяна на дограмата,
саниране, хидроизолация, поставяне на слънчеви колектори, обновяване на
кухненски и перални блокове.
VІІ. МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА
МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ /МКБППМН/
През 2014 г. за дейността на МКБППМН – община Велики Преслав бяха разчетени
общо 11 793 лв, разпределени както следва:
1/ за издръжка – 420,00 лв;
2/ по Наредба №2 за възнаграждения на обществените възпитатели – 8 640,00 лв;
3/ по Наредба №3 за възнагражденията на членовете на МКБППМН – 1 000,00 лв;
4/ за осигурителни вноски –
1 733,00 лв.
През 2014 г. към МКБППМН работиха трима обществени възпитатели, които
осъществяваха възпитателен надзор на общо 20 малолетни и непълнолетни с асоциално
поведение и с извършени противообществени прояви.
МКБППМН – община Велики Преслав е разгледала общо 6 възпитателни дела през
2014 г., на общо 6 малолетни и непълнолетни, като се касае за извършване на кражби на
парични суми, на мобилни телефони и други чужди вещи, както и за бягства от
дома.Налаганите възпитателни мерки са “предупреждение” по чл.13, ал.1, т.1 от
ЗБППМН, “поставяне под надзор на обществен възпитател” по чл.13, ал.1, т.5 от
ЗБППМН, “предупреждение за настаняване във ВУИ” по чл.13, ал.1, т.12, както и
предложение до Районен съд – Велики Преслав за “настаняване във ВУИ” по чл.13, ал.1,
т.13 от ЗБППМН.
И през 2014 г. дейността на МКБППМН беше подчинена на основната й задача, а
именно организиране и координиране на социално – превантивната дейност сред
подрастващите, оказване на помощ и подкрепа на родителите при възпитанието и
отглеждането на децата им. Ефективното изпълнение на тази задача е възможно
благодарение на координираните и съгласувани действия на МКБППМН с други органи и
институции като РУ на МВР, с училищните ръководства и училищните комисии за
превенция на противообществените прояви на учениците, психолозите от ДДЛРГ и ЦНСТ
гр.В.Преслав. Местната комисия работи във всички насоки на взаимодействие с Дирекция
“Социално подпомагане” и ОЗД, но дейността по превенция на детската престъпност се
осъществява съвместно с РУ на МВР, с ИДПС и районните инспектори. Голяма част от
инициативите на МКБППМН са подкрепени и от И ДПС. Осъществяват се съвместно,
което води до по-добра превантивна работа и въздействие сред подрастващите.
Т.нар.”Полицейска академия” е един от успешните методи за превенция, т.к. децата са
участници не само в информационни кампании и беседи, а и в практически действия и
нагледни методи, чрез които се осъществява превенция.
Дейността на МКБППМН е свързана и с работата на Районен съд и Районна
Прокуратура, както и с Пробационната служба – Велики Преслав, на която секретаря е
член и участва в ежемесечните пробационни съвети.
Секретарят на МКБППМН взема активно участие при кризисни ситуации в екипа по
координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца жертва или в
риск от насилие и според поставената единна стратегическа цел се изготвя съвместен план
за действие, изпълняват се конкретни задачи по случая, съобразно правомощията на
членовете и в съответствие с нормативната уредба.

VІІІ. РАЗВИТИЕ И ПОДКРЕПА ЗА КУЛТУРАТА И ТУРИЗМА В ОБЩИНА
ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
През 2014 година в областта и развитието на културата и туризма няма съществена
промяна от традиционните културни събития в общината и региона. Приетият културен
календар за 2014 г., бе реализиран от общинския бюджет. От набелязаните събития и
предложени проекти успяхме да реализираме празнично-обредния календар, чествания на
годишнини и изяви на местни творци и любителски формации, както от страна на
народните читалища, така и с гостуващи изпълнители.
Реализирахме комплекс от културно-иновативни събития, които са
стратегически маркетингови подходи за активното популяризиране на дестинацията.
Използвахме инструменти на събитийния мениджмънт и пъблик рилейшънс похвати, за да
допринесем за една много специфична комуникация с целевите публики, като
предоставяме т.н. специални събития.
През 2014г. в АМ „Велики Преслав” е представена макетна реконструкция на старата
столица. През месец септември в ИАР „В.Преслав” жители и гости на община Велики
Преслав се насладиха на театралната постановка „Съдбоносни дни 893г.”

На снимките: „Съдбоносни дни- 893“, фолклорен събор и коледуване в гр. В.Преслав
8.1. Реализирани дейности през 2014 г.
Финансиране по Програма Култура – 23 000 лв.
- На 14 февруари по подобаващ начин се отбеляза Деня на лозари и
винопроизводители – Трифон Зарезан .
- Националния празник на Република България – 3 ти март.
- За международния ден на ромите общината и СКЦ организираха пъстър празник с
викторина, конкурси, много музика и танци за малки и големи

- Един от най-големите християнски празник Великден бе почетен с водосвет и
Великденски концерт .
- През месец май се проведоха традиционните "Майски тържества на духовността и
културата ”Преславска пролет”, бе връчена общинска награда „Златен век”.
- В края на месец юни се проведе Общинския фолклорен събор „Петровска китка”, с
участието на народни читалища от община Велики Преслав, много гостуващи състави от
Североизточна България и концерт на фолклорните изпълнителки Мария и Магдалена
Филатови.
- По покана на общината майстори занаятчии обособиха атракциони и арт
работилнички за деца.
- Месец септември на 2014 г. бе под мотото „Есенни дни за култура”, като община
Велики Преслав бе домакин на издателство „Захарий Стоянов” и Национални културни
празници „Албена 2014 г.” Състоя се класически концерт на проф. Тодор Петров, Мария
Павлова и Адриана Грекова.
- Деня на Независимостта бе тържествено отбелязан с празнична заря и театралната
постановка „Съдбоносни дни 893 г.”
- Коледните и новогодишни тържества преминаха под мотото „Коледа - сияние и
надежда” – светлините на градската елха заблестяха с концерт на ТФ ”Български ритми”
Разград и ТФ „Lord of the dance” Шумен. Концерт на група „Мистик”, коледари, баница с
късмети, бяха събитията от декемврийските дни.
НЧ „Развитие 1874”и НЧ „Съгласие 1882” спечелиха допълваща субсидия към МК,
съответно за частични ремонтни дейности и подпомагане худужествено-творческата
дейност. НЧ „Васил Друмев 1881” работят по проект „Живи човешки съкровища” към
НФК и „Глобални библиотеки България”. НЧ „Просвета 1928 г.” работи по същия проект.
С тържествен концерт НЧ „Развитие 1874” отбеляза 140-годишнината от своето създаване.
8.2. Археологически музей "Велики Преслав"
Археологическият музей „Велики Преслав“ съхранява във фондовете си над 35 хил.
предмета, които представят хронологически и тематично историята на Преслав през
Средновековието – от IX до XІV век.
През последните три туристически сезона се забелязва запазвани равнището на
посещения във всички категории. Сезон 2014 бе слабо повлиян и от настъпилите
природни бедствия, които фокусираха вниманието на обществото. Трябва да се отбележи
и икономическата криза, която оказва трайно влияние и в сферата на туризма. Поради
липса на програми по трудова заетост през сезон 2014 музеят със собствени средства
осигуряваше екскурзоводи, които да обслужват старините. Невъзможността да се покрие
на 100 % резервата доведе и до спад на посещенията само на старините.
Броят на посетилите АМ „В.Преслав” през 2014г. е 19 217 /ученици – 6997, студенти –
839, възрастни – 12 250, в т.ч. чужденци – 1210/.
През 2014 г. музеят организира изложба посветена на 1200 г. от смъртта на хан Крум.
Участваха РИМ - Шумен, РИМ - Добрич и РИМ - Варна.
АМ „В.Преслав” поддържа традиционно добри контакти с преславските училища.
През 2014г. в залите на музея бяха връчвани свидетелства, изнасяни са лекции и беседи.
АМ със свои представители участва в ТВ и радио предавания, пресконференции,
интервюта и материали за пресата.
През 2014 г. са организирани следните археологически проучвания:
 проучвания край с. Хан Крум в аула на Хан Омуртаг;
 проучвания край с. Златар;
 проучвания в Дворцовия център на столицата Преслав;



археологически проучвания на пасажи от източната крепостна стена на
Външния град;

Международна туристическа борса „Ваканция и СПА ЕКСПО” – 2014г.
Изложби в АМ „Велики Преслав” 2014 г. - Гостували на АМ „Велики Преслав”:
 Представяне на макетна възстановка „Дворцовия център на Велики
Преслав” София - 26.03.2014 г.
 Въоръжение и снаряжение през Средновековието” – РИМ Шумен, РИМ Варна,
РИМ Добрич – 13.04.2014г.
 "Апогея на Гетската цивилизация”. 30 години тракийска царска гробница. – АМ
Исперих – 17.05.2014г.
 Изложба живопис – Шумен – 05.09.2014г.
Изложби излезли от АМ „Велики Преслав”:
 „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще” – фондация
Созопол – София – 2012 - 2016г.
 „Съкровище на словото” – худ. галерия
Елена Карамихайлова – Шумен
16.07.2014г.
 „Цар Самуил (+ 1014) в битка за България” – НАИМ БАН София – 23.07.2014 –
23.01.2015г.
ІХ. СПОРТ
През 2014 г. общинската политика в областта на спорта беше насочена към
организиране и провеждане на проявите от Общинската програма “Спорт за всички 2014”,
финансирана от Общински бюджет с 4 500 лв. Програмата се реализира от регистрираните
Спортни и Футболни клубове, училищата на територията на община Велики Преслав, ТД
“Патлейна” и с помощта на Ст. спец.”Спортна дейност” в Общината.
През м. октомври община Велики Преслав и Спортен клуб по Лека атлетика
“Атлетик” проведоха традиционния есенен крос “Велики Преслав”, в който участваха
над 150 деца от І-ви до ХІІ-ти клас от училищата на територията на общината.
Община Велики Преслав за поредна година организира спортни инициативи по
повод 17 май – Деня на българския спорт. Традиционният спортен празник се проведе
със съдействието на всички Спортни и Футболни клубове, ТД „Патлейна” и всички
училища. Имаше много желаещи да спортуват в този ден и всеки от тях се включи в
инициативите на любимия за него спорт. Участниците във всички инициативи по видовете
спорт показаха много умения, демонстрираха старание и желание за изява пред
многобройната публика.
Състезанията от Ученическите игри през 2013/2014 и 2014/2015 година се
проведоха с участието на над 350 ученици, като през 2013/2014 г. участваха тридесет и
девет отбора от пет училища в общината по спортовете - волейбол, баскетбол, футбол,
лека атлетика и тенис на маса, а през 2014/2015 г. - четиридесет и един отбора от пет
училища в шест възрастови групи. За втора поредна година всички участници в
Общинските ученически игри бяха наградени с медали от Община Велики Преслав. Прави
впечатление, че се увеличават участията на училищата и отборите в Общински
ученически игри по видовете спорт, възрастови групи и пол, като по-активно се включват
момчета и юноши.
Градът ни бе домакин на Областните ученически игри по лека атлетика и футбол
през м. април 2014 г. В областния етап на Ученическите игри 2013/1014 г. Община В.
Преслав продължи участие с 18 /осемнадесет/ отбора по видовете спорт, възрастови групи
и пол, а в зоналния етап с четири отбора. До финали на Ученическите игри по тенис на
маса V-VІІ клас - момчета достигна отборът на СОУ “Ч. Храбър”.

На снимките: Участници в спортни състезания и туристическа дейност
През 2014 г. общинската политика в областта на спорта беше насочена и към
финансово подпомагане на клубовете от община Велики Преслав.
Дейността на лицензираните спортни и футболни клубове бе подпомагана с
финансови средства, утвърдени от Общинския съвет, в размер на 40 500 лв.
Съгласно „Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на
спортните клубове и развитието на спорта за всички в Община Велики Преслав”
средствата бяха разпределени от Обществения съвет по въпросите на спорта между
девет лицензирани спортни клуба.
Лицензираните клубове провеждаха учебно-тренировъчен процес и участваха в
Държавните първенства и Националните шампионати по Спортен календар/Програма на
Федерациите по видовете спорт, възрастови групи и пол. Бяха завоювани много призови
места както индивидуално, така и отборно.
Спортната база се ползваше безвъзмездно от всички клубове и консумативите се
покриваха от бюджета на Община Велики Преслав. Така се осигуряваха облекчени
условия за спортна дейност на Спортните и Футболни клубове, регистрирани на
територията на общината.
През 2014 година за първи път всички спортни клубове участваха с проекти по
“Програма за развитие на спортните клубове” на ММС за финансово подпомагане.
Шест спортни клуба спечелиха финансиране в размер на 28 524.00 лв.
 “Спортен клуб по вдигане тежести и културизъм-Преслав” - 17 130.00 лв.
 „Спортен клуб по лека атлетика “Атлетик”
- 1 889.00 лв.
 “Баскетболен клуб Преслав”
- 1 396.00 лв.
 „Спортен клуб по борба “Дан Колов”
- 5 309.00 лв.

 Тенис клуб “Златен век”
- 233.00 лв.
 Волейболен клуб “Велики Преслав”
- 2 567.00 лв.
ТД “Патлейна” участва с инициативи от Вътрешния календар на дружеството,
както и в инициативи от Календара на Български туристически съюз. За постигане на
целите дружеството беше подпомогнато от бюджета с утвърдените от Общински съвет
3000.00 лв.
През 2014 година продължи изпълнението на спечелен Проект на ФК „В. Преслав”
по Програма „Спорт за децата в детските градини” на ММС в размер на 4 500.00 лв.
По проекта работиха 3-ма педагози – Тодор Бекяров, Исмаил Исмаилов и Галина Тенева.
През 2014 година работата си продължи Обществения съвет по въпросите на спорта.
Х. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, УКРЕПВАНЕ АДМИНИСТРАТИВНИЯ
КАПАЦИТЕТ
НА
ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ,
ГАРАНТИРАЩ
КОМПЕТЕНТНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ
През 2014 г. служителите от Общинска администрация предоставиха на граждани
и фирми 16 908 броя услуги, от които в административния център - 14 373 бр. и в селата
на общината – 2535 бр.
Най-често исканите услуги през годината бяха за издаване удостоверения за
адресни регистрации –1129 бр., удостоверения за наследници –1062 бр. и данъчни
оценки – 1971 бр. В селата най-извършваната услуга са нотариалните заверки – 989 броя.
За поддържане и подобряване нивото на административното обслужване
служителите повишиха квалификацията си чрез вътрешни обучения и участия в семинари.
През 2014 г. Общинска администрация реализира проект по ОПАК „Община
Велики Преслав – компетентна и ефективна администрация“ на стойност 84 700 лв.

На снимката: Кметове, кметски наместници, служители на ръководни позиции в
ОбА след връчване на сертификатите за успешно преминато обучение

Той обхвана всички работещи в администрацията и част от служителите в
останалите бюджетни дейности. За периода от януари до септември бяха проведени 4
семинара, с общо 90 участници. Темите на обученията бяха: „Лидерски умения и екипна
ефективност“, „Повишаване на мотивацията и изграждане на организационна
принадлежност и идентификация“, „Интеграция на малцинствата и ролята на общински
служители в интеграционните процеси“, и „Ефективно взаимодействие на служителите от
местната администрация с хора от уязвимите групи“.
Размерът на таксите за административните и техническите услуги не са изменяни
от 2011 г. Сроковете са максимално съкратени. Някои от услугите (основно в ГРАО и
МДТ) на практика се предоставят веднага.
На интернет сайт на общината периодично се публикува обща информация за
общината, за работата на Общински съвет и Общинска администрация, нормативни
документи, новини и съобщения за предстоящи събития и др. данни в услуга на
гражданите. Чрез него те подават сигнали към администрацията за нередности и правят
предложения. Сайтът непрекъснато се обновява, надгражда и усъвършенства.
През 2014 г. Общинска администрация Велики Преслав извърши подготовка по
въвеждане на комплексното административно обслужване (КАО) на гражданите и
бизнеса. Извършени бяха корекции във вътрешните нормативни актове (Харта на клиента
и Вътрешни правила за административно обслужване), с които се прекрати практиката да
се изискват от клиентите документи, които са налични в различните звена на
администрацията. Увеличиха се каналите, по които могат да се заявяват някои от
административните услуги (по поща, по електронна поща, устно). Със сключване на
договор с ИА “Автомобилна администрация“, за предоставяне информация за платени
данъци за МПС, се постави началото и на междуведомствено сътрудничество в тази
област. Безвъзмездно, от Министерски съвет бе получен софтуер на Административна
информационна система за КАО. След доставка на сървър през 2015 г. тя ще бъде
внедрена в работата на администрацията.

На снимката: ЦИУГ гр. Велики Преслав

Смятам, че поетите от настоящия екип на Община Велики Преслав ангажименти
към жителите на общината по отношение на обхвата, стойността и качеството на
публичните услуги за гражданите, съкращаване срока за обслужване и осигуряване на
по-голяма достъпност се изпълняват.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Благодаря за всеотдайността, с която екипът на общинска администрация работи,
за достойните цели, които сме си поставили.
Благодаря на Общински съвет Велики Преслав за подкрепата и ангажираността, с
която изпълняваше важната функция на коректив и партньор.
Благодаря на всички организации – държавни, частни и неправителствени, които
подкрепяха каузата Велики Преслав.
Благодаря на гражданите на Велики Преслав за това, че бяха търпеливи и
толерантни, взискателни и критични, активни и съпричастни при управлението на
публичните процеси в нашия град.
С всеки следващ месец те по-осезаемо ще усещат положителните промени в
средата, която ги заобикаля, а оттам и в качеството на живот. Уверен съм, че 2015 г. ще
бъде белязана с още много добри и видими резултати. Чрез планираните дейности в
бюджет 2015 на Общината, официално ще заявим своята амбиция да развием новата визия
на Общината. Тя е важното условие, задължителната крачка по трудния път към
спечелването на най-голямата битка – тази за хората.

АЛЕКСАНДЪР ГОРЧЕВ
КМЕТ ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
ЯНУАРИ 2015

