
 

 

 

 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 

 

ОТЧЕТ  

по  

изпълнение на програма за управление  

„Велики Преслав –Динамична община" - 2015 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 „ Велики Преслав – Динамична община"/2011-2015/.  

   I.2. ПЕРИОД НА ОТЧЕТА  

Отчетът обхваща периода 1 януари - 31 декември 2015 година.  

   I.3. ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА  

        Настоящият отчет представя работата на кмета на община В.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 2015 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 

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  културно-

историческото наследство, съхранени природни дадености, качествена 

инфраструктура, богат, културен и събитиен календар;  

 Документът, представящ отчет на кмета на община В. Преслав за 2015 г., е 

структуриран така, че отразява основните направления от работата на 

общинската администрация, представена през погледа на изпълнените цели;   

Като кмет на Община В.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 – насочено 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- селско стопанство и 

индустриално развитие; 

 Повече грижи  за хората;  

 Развитие и подкрепа за туризма и културата във Велики Преслав. 

 

Какви стратегически и оперативни цели си поставихме през 2015 година: 

 

№ Стратегически 

цели 

 

Оперативни цели  

2015 година 

Дейности  за 

осъществяването на 

целите 

Очакван резултат 

/критерий за по-

стигане на целта/ 

1. Осигуряване 

условия за  

социално – 

икономическо 

развитие 

1.1. Подобряване на 

пътната 

инфраструктура 

 

 

 

 

 

1. Реализация на проект 

„Реконструкция и реха-

билитация  на общинска 

пътна мрежа за селата 

Миланово- Мокреш – 

Драгоево - Миланово“ 

по ОП „Развитие на 

селските райони 2007-

2013 г.“ ; 

 

2. Ремонт на ж.п. прелез 

с. Хан Крум и 

проектиране на отсечка 

свързваща път TGV -

1167 ( ІV – 40082) 

Надарево –Кочово-

Осмар-Х.Крум-1-7;  

Подобряване транс-

портните връзки 

между селищата в 

общината 



 

3.ОР улици„ Сергей 

Румянцев“, „П.Волов“, 

„Ал.Стамболийски“;  

 

4.Отваряне ул.“Тича“ 

към бул. „Св.св. Кирил 

и Методий“ гр. 

В.Преслав,  

5. Рехабилитация на 

отсечки от път TGV -

1167 ( ІV – 40082) 

Надарево –Кочово-

Осмар-Х.Крум-1-7; 

SHU1190 (с.Златар- с. 

Суха река) с дължина 

1100 м. 

  1.2.Подобряване на 

инвестиционния 

климат 

1.Въвеждане в експлоа-

тация на ГПСОВ 

 

2. Актуализация на  

проекти, с които да се 

кандидатства за финан-

сиране през следващи 

календарни години. 

 

3. Реализация на проект 

„Изработване на стра-

тегически документи в 

община В.Преслав- 

приемане на Общ 

устройствен план“ по 

проект финансиран от 

МРРБ, Община 

В.Преслав; 

Повишаване  

инвестиционния 

интерес към об-

щината и оси-

гуряване условия за 

устойчиво разви-

тие . 

 

Осигуряване усло-

вия за успешна 

защита на проекти 

през предстоящия 

програмен период 

2014-2020 г.  

 

 

 

 2. Изграждане 

на качествена 

жизнена среда 

 

 

2.1.Благоустрояване 

на населените места 

1. Изграждане на пло-

щадка за спорт и 

развлечения в с. 

Драгоево“ финансиран 

по ПУДООС 

 

2.Изграждане на тро-

тоарна настилка с. 

Мостич; 

 

4. Частичен ремонт на 

централна част с. 

Имренчево 

 

5. Реализация на малки  

Обновяване 

централнтеа части  

на селата  

 

 

 

 

 

Подобряване 

състоянието на ули-

чната  и тротоарна 

мрежа  

 

 

Реализация на 



благоустройствени 

проекти в селата  

мерки от 

програмите на 

кметовете за 

развитие на 

населените места 

  2.2. Защита на насе-

лението и общин-

ската инфраструкту-

ра ; 

1. Изграждане на добро-

волно общинско фор-

мирование за защита 

при бедствия. 

2. Почистване речно 

корито на река 

Драгоевска; 

Подготовка за 

действия по време 

на криза 

  2.3.Подобряване 

водоснабдяването  и 

канализацията на 

населените места от 

общината 

1.Завършване на проект 

по ОП „Околна среда ”-

„Подобряване и разви-

тие на инфраструк-

турата  за питейни и 

отпадъчни води в гр. 

Велики Преслав и кв. 

Кирково”  

 

2.Подмя на водопро-

водни отклонения на 

ул“Сергей Румянцев“, 

„П.Волов“; 

 

3.Закупуване на водо -

провдни тръби за 

подмяна на водопровод 

по бул. „ Св.св.Кирил и 

Методий“ северно 

платно. 

Създаване на 

условия за из-

граждане и по-

добряване инфра-

структурата на В и 

К 

 

 

 

Осигуряване 

условия за успешна 

защита на проекти 

през  предстоящия 

програмен период 

2014-2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.4.Опазване на 

околната среда 

1. Довършване и пуска-

не в експлоатация на 

ГПСОВ  В.Преслав;  

 

2.Приключване техни-

ческата рекултивация 

на общинско сметище с. 

Кочово - „Проект за 

рекултивация на закри-

то общинско депо за 

твърди битови отпадъци 

гр.Велики Преслав.“ 

 

Пречистване на 

отпадните води на 

гр.В.Преслав 

 

Създаване усло-вия 

за подобря-ване на 

околната среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Осигуряване 

на по-висок 

стандарт на 

живот на 

3.1.Съхраняване 

нивото на здравното 

обслужване  

1.Финансово подпомага-

не на МБАЛ„Велики 

Преслав” ЕООД, от 

общинския  бюджет. 

Съхраняване на 

лечебното 

заведение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

населението 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Подкрепа на 

културните инсти-

тути,спорта, туризма 

и гражданските 

сдружения 

1.Въвеждане в експлоа-

тация на Спортна зала 

В.Преслав“; 

Проект ИД /27 /32 /321 

01244 “Пристрояване, 

реконструкция и модер-

низация на Спортна зала 

В.Преслав“; 

2.Организационна и 

финансова  помощ на НЧ 

и пенсионерските клу-

бове  в общината.  

Осигуряване 

условия за разви-

тието на спорта и 

гражданските 

сдружения 

 

 

3.3.Осигуряване 

трудова заетост и 

услуги за гражд-

аните в неравно-

стойно положение 

1.Участие на общината в 

програми за субсидирана  

трудова заетост- „ 

Регионална програма“ 

22015 г“ и социални 

услуги в семейна среда: 

-Реализация на устой-

чивост на проекти по ОП 

“Развитие на човешките 

ресурси“, от 2014 г. ; 

-Стартиране проект „Но-

ви възможности за 

грижа“ по 

ОП РЧР - 2015 г. 

-Проект по “ Програма 

Клио“, за раб.места по 

опазване, поддръжка, 

реставрация и обслу-

жване на недвижимо 

културно наследство. 

Осигуряване 

работни места. 

 

 

 

 

 

 

 

Помощ за 

уязвими групи 

граждани 

 

 

 

 

3.4.Подобряване ни-

вото на образова-

телните услуги 

1. Изграждане на детска 

площадка в Детски ясли 

гр.Велики Преслав; 

2.Текущи ремонти в  

училища и детски 

градини.  

3.Изграждане на детски 

площадки. 

Повишаване каче-

ството на услуга-

та, чрез подобря-

ване условията за 

провеждане на 

учебния процес  

 

3.5.Съхраняване и 

развитие на   

местните традиции 

1.Пресъздаване на харак-

терни народни обичаи, 

във всяко населено 

място в общината; 

2.Реализация на дейно-

стите по  Културния 

календар за 2015г. 

Осигуряване ус-

ловия за изява и 

задоволяване по-

требностите на 

местните общнос-

ти  

 

 



3.6.Повишаване 

ефективността на 

административното 

обслужване. 

1.  
 

 Повишаване 

административния 

капацитет чрез 

обучение на 

служителите 

 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТ 2015  

/ДАННИТЕ СА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПОРАДИ НЕПРИКЛЮЧВАНЕ И 

ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВАТА 2015 ГОДИНА/ 
      През месец февруари 2016 г. ще ви бъде представен пълен отчет за изпълнение на 

бюджета на Община Велики Преслав. Днес можем да констатираме, че  след приемане 

на бюджет 2015 г. работихме с 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 относително добра събираемост на местните данъци и такса битови 

отпадъци 75 % - резултат от доверието и добросъвестността на гражданите, както и от 

сериозната 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, в. „Седмица“ ЕООД.   

      През 2015 г., в резултат на последователни усилия за бюджетна устойчивост, 

Община В.Преслав и всички структури, финансирани чрез общинския бюджет, 

функционираха нормално и приключват годината без просрочени задължения. 

 

2.1 ОБЩИНСКИ ФИНАНСИ  

 

Общ размер на бюджета и отчета : планирани 1 667 207 лв. отчетени  1 568 743 лв. 

/до 29.12.2015 г.вкл./ 

 

Приходи по видове данъци: планирани 466 600 лв. отчетени 468 182 лв. 

/до 29.12.2015 г.вкл./ 

 

Приходи от такса смет: 370 000лв.- 350116 лв. 

Други приходи: ФСО „Местни данъци и такси“ 

       Дейността на звено „Местни данъци и такси“, като част от структурата на Община 

Велики Преслав е насочена от една страна към постоянно повишаване ефективността и 

в обслужването на гражданите, което да стимулира  доброволното заплащане на 

задълженията и от друга страна към предприемане на действия за принудително 

събиране на просрочени задължения. Тези двупосочни действия закономерно водят до 

повишаване събираемостта на местните данъци и такси, а оттам увеличаване на 

собствените приходи на Общината. 

Звено „Местни данъци и такси“ отчита извършени дейности по видове: 



1.     Административно обслужване на данъкоплатци. 

1.1 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 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.:  

-         чл.14 ЗМДТ (за облагане с данък върху недвижимите имоти) – 1427 бр. 

-         чл.54 ЗМДТ (за облагане с данък върху превозните средства). – 1568 бр. 

-         чл.61н (за облагане с патентен данък) – 109 бр. 

-         чл.32 (наследство) чл.49, ал.3 (данък при придобиване по дарение) и други - -         

чл.61, ал.5 (за облагане с туристически данък) – 22 бр. 

-         чл. 117 ЗМДТ (за притежаване на куче) – 20 бр. 

-         чл.13ал.4 НОАМТЦУТОБ (за определяне на ТБО според количеството) – 80 бр. 

-         чл.14 ал.3 НОАМТЦУТОБ (за освобождаване от такса за сметосъбиране, 

сметоизвозване и депониране) – 1446 бр. 

1.2 По издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване 

на права или задължения: 

-         Удостоверения за данъчна оценка – 1930 бр. 

-         Удостоверения за наличие и липса на задължения – 146 бр. 

-         Удостоверения за декларирани данни – 568 бр. 

-         Удостоверения за дължими и платени данъци – 29 бр. 

-         Заверки на молби-декларации за обстоятелствена проверка – 15 бр. 

-         Издаване на дубликати на данъчни декларации и на платежни документи – 38 бр. 

-         Искане и предоставяне на информация към други институции – 22 бр. 

-         Обща деловодна дейност (отговори по заявления, жалби и сигнали на граждани  и 

предприятия) – 2 бр. 

1.3 По реализиране на административно-наказателна отговорност: 

-         Съставени фишове за нарушения – 115 бр. 

-         Съставени актове за установяване на административни нарушения – 2 бр. 

-         Издадени Наказателни постановления – 2 бр. 



  

2.     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 проверки, 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. 

-         Актове за установяване на задължения по декларации – 369 бр. 

-         Покани по чл.182 от ДОПК – 831 бр. 

-         Актове за прихващане и възстановяване – 3 бр. 

-         Съобщения за неподадени декларации по чл.14 и чл.54 от ЗМДТ – 50 бр.  

-         Съобщения и покани по чл.32 от ДОПК -  

-        Комплектувани и предадени преписки за принудително изпълнение  на ЧСИ и  

НАП – 112 бр. 

  

3.      Отчитане на приходи. 

    За периода 01.01.2015. - 31.12.2015 г., Дирекция ОА отчита общо събрани местни 

данъци и такса битови отпадъци: 

-         Данък върху недвижимите имоти (ДНИ) – 97873 лв. 

-         Данък върху наследството (ДН) – 0 лв. 

-         Данък при придобиване по дарение и възмездно (ДПДВ) – 101956 лв. 

-         Данък върху превозните средства (ДПС) – 253822 лв. 

-         Пътен данък (ПД) – 217 лв. 

-         Патент – 13 483 лв. 

-         Туристически данък – 830 лв. 



-         Такса битови отпадъци (ТБО) – 350116 лв. 

         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.  

       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 2004г. и присъства само като приходи от 

задължения за предходни години.  

       В началото на 2015 год. бяха разпратени съобщения, както за дължимия годишен 

данък и такса битови отпадъци, така и за задълженията за минали години. 

Предоставени са списъци за събиране на задълженията на физическите и юридическите 

лица на секретарите и кметовете на населените места на Община Велики Преслав. 

Ефектът от тези действия е отразен в приходната част на бюджета на Община 

В.Преслав. 

II. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

Основните акценти в работата на Община В.Преслав през 2015 г. бяха свързани със:  

 Стратегическо планиране на новите планови и програмни периоди – 

приемане на Общински план за развитие 2014-2020 г., Програма за управление 

на отпадъците; изработване на общ устройствен план на Обшина В.Преслав; 

програма за управление на общинската собственост 2015 г.; Програми за 

социалните услуги, на МКБППМН, интеграция на население от неравностойни 

групи /роми и др./  

 

     Активно взаимодействие с бизнеса в региона - 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.  

 

    Подготовка на нови идейни и проектни предложения за привличане на външно 

финансиране и обезпечаване на важни инвестиционни намерения.Всички 

проектирани обекти се нуждаят от актуализация поради проектирането им през 

годините преди 2015 г., променените изисквания на оперативните програми, 

нормативни документи-закони, наредби, правилници. Общинска администрация е 

предприела действия в това направление вкл. И  в новата бюджетна 2016 г.  

 

ОБЕКТИ, ЗА КОИТО ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ИМА 

ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ  



ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 г. 

 

№ Име на проект/обект Включени дейности Стойност без 

ДДС 

1. 

”Реконструкция и 

енергоспестяващи мерки на 

общинска читалищна сграда в 

гр.Велики Преслав” 

-  Реконструкцията на всички 

ограждащи елементи и 

системи на сградата, така че 

същата да отговаря на 

действащите към момента 

норми; 

- Реконструкция и 

енергоспестяващи мерки;  

- Цялостна подмяна на 

вътрешна водопроводна 

мрежа; 

- Децентрализация на 

отоплението на сградите, 

както и на отделните техни 

части; 

- Подмяна на осветителни 

тела и мълниезащитна 

система 

1 510 632,27 

лв. 

2. 
„Изграждане на посетителски 

център с покрита макетна 

възстановка“ 

 2 353 936 лв. 

3. 

Реконструкция, рехабилитация 

и ремонт на улични настилки в 

гр. Велики Преслав, с.Златар и 

с.Миланово 

  

 ул.“Иван Момов“,гр.В.Преслав Тротоари, бордюри, асфалт, 

маркировка и знаци 
117 088,40 лв. 

 ул.“Л.Каравелов“ ,гр.В.Преслав Тротоари, бордюри, асфалт, 

маркировка и знаци 
287 499,71 лв. 

 ул.“Отец Паисий“ ,гр.В.Преслав Бордюри, асфалт, 

маркировка и знаци 

171 477,14 лв. 

 ул.“Йоан Екзарх“ ,гр.В.Преслав Бордюри, асфалт, 

маркировка и знаци 

118 413,59 лв. 

 ул.“Лозарска“ ,гр.В.Преслав Бордюри, асфалт, 

маркировка и знаци 

158 678,00 лв. 

 ул.“Ст.Керчев“ ,гр.В.Преслав Тротоари, бордюри, асфалт, 

маркировка и знаци 

149 597,47 лв. 

 ул.“Ч.Мостич“ ,гр.В.Преслав Асфалт, маркировка и знаци 31 337,62 лв. 

 ул.“Н.Петков“, с.Златар Бордюри, асфалт, 

маркировка и знаци 

180 034,53 лв. 

 ул.“Бузлуджа“, с.Миланово Бордюри, асфалт, 

маркировка и знаци 

108 875,52 лв. 

4. 
Реконструкция, рехабилитация 

и ремонт на улици в Община 

Велики Преслав 

  

 ул. “Презвитер Козма“, гр.В. Тротоари, бордюри, асфалт, 346 288,87 лв. 



Преслав маркировка, знаци, геодезия, 

водопровод и канализация 

 

ул.“Стефан Стойчев“, с.Драгоево Тротоари, бордюри, асфалт, 

маркировка, знаци, геодезия, 

водопровод и канализация 

1 522 629,74 

лв. 

5. 
Рехабилитация на част от 

съществуващата водопроводна 

мрежа на гр.В.Преслав  

 

 

 ул.“Неофит Рилски“ Водопровод  

 ул.“Оборище“ Водопровод  

 ул.“В.Левски“ Водопровод  

 ул.“Батак“ Водопровод  

 ул.“П.Волов“ Водопровод  

 ул.“Патлейна“ Водопровод  

 ул.“П.Илиев“ Водопровод  

 ул.“Ил.Р.Блъсков“ Водопровод  

 ул.“Ч.Храбър“ Водопровод  

 ул.“Г.Раковски“ Водопровод  

 ул.“Паисий“ Водопровод  

 ул.“Цар Асен“ Водопровод  

 ул.“Йоан Екзарх“ Водопровод  

 
ул.“Ст.Караджа“ от ОК 57 до ОК 

59а 

пътна, Орг. на движението 
 

 
ул.“Юбилейна“ от ОК 61 до ОС 

68 

Водопровод, 
 

 ул.“Лозарска“ от ОК 59 до ОК 70 Водопровод,  

 
ул.“Лозарска“ от ОК 59а до ОК 

71 

пътна, Орг. на движението 
 

 
ул.“Люле Бургас“ от ОК 100а до 

ОК 94 

Водопровод, 
 

 
ул.“Нова улица“ от ОК 518а до 

ОК 79 

Водопровод, 
 

 
ул.“Беласица“ от ОК 70 до ОК 68 Водопровод, канализация, 

пътна, Орг. на движението 
 

 ул.“Лилия“ от ОК 57 до ОК 59 пътна, Орг. на движението  

 
ул.“С.Румянцев“ от ОК 341 до 

ОК 318 

Водопровод 
 

 
ул.“Хр.Смирненски“ от ОК 108 

до ОК145 

Водопровод 
 

 
Промишлена зона от ОК 429 до 

ОК 444 и от АК 430 до гара 

Водопровод 
 

 
ул.“Опълченска“  Водопровод,  пътна, Орг. на 

движението 
 

 ул.“Шипка“ Конструкции, канализация  

 ул.“Ч.Мостич“ Канализация,ПБЗ  

 

Локална улица от ОК 183е до 

ОК183а 

Водопровод, канализация, 

пътна, Орг.на движението, 

ЕЛ,ПБЗ 
 

 ул.“П.Волов“ Кочово пътна  



6. 
Рехабилитация на общински 

пътища 

 
 

 

SHU 1008 „II-74 – Промишлена 

зона – I-7“ 

Банкети,канавки, еластична 

ограда,водостоци,асфалтви 

работи, бордюри, 

маркировка, знаци; 

 

 

SHU 1006 „В.Преслав,Пром.зона 

– кв.Кирково – SHU 1004“ 

Банкети,канавки,еластична 

ограда, водостоци, 

асф.работи, бордюри, 

маркировка, знаци; 

 

7. 

 

„Рехабилитация на детски 

площадки към детски 

заведения на територията на 

Община Велики Преслав, 

област Шумен” 

Полагане на специални 

настилки и монтаж на детски 

съоръжения;  

 

1. Детска градина „Снежанка”-

гр.Велики Преслав, 

идентификатор -58222.495.936; 

Полагане на специални 

настилки и монтаж на детски 

съоръжения. 
 

 

2. Детска градина „Снежанка”-

филиал - гр.Велики Преслав, 

идентификатор-58222.495.1017; 

Полагане на специални 

настилки и монтаж на детски 

съоръжения. 

 

 

3. Детска градина –с.Миланово, 

УПИ-І, кв.26; 

Полагане на специални 

настилки и монтаж на детски 

съоръжения. 
 

 

4. Детска градина –с.Троица, 

УПИ-VІІІ, кв.13; 

Полагане на специални 

настилки и монтаж на детски 

съоръжения. 
 

 

5.Детска градина с. Златар УПИ 

VIII, кв.2 

Полагане на специални 

настилки и монтаж на детски 

съоръжения. 

 

 

6.Детска ясла гр.В.Преслав 

идентификатор 58222.495.1796 

Полагане на специални 

настилки и монтаж на детски 

съоръжения. 

 

8. 
Почистване и разширяване на 

речното корито на с. Суха река 

 
 

9. 

Изграждане на подпорна стена 

път   TGV -1167 ( ІV – 40082) 

Надарево –Кочово-Осмар-

Х.Крум-1-7 край с. Осмар; 

 

 

10. 

Обследване на състоянието и 

носимоспособността на мост в 

с. Миланово 

 

 

 

 

 

 Инвестиране през 2015 г. на вече договорения безвъзмезден ресурс, 

допринасящ 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, инфраструктура на четвъртокласна и 

вътрешноградски и селска пътища и развитие на човешки ресурси.  



1. Стратегическо планиране 

1.1. Общ устройствен план /ОУП/ на Община  В.Преслав 2015  г. 

1.2.  
        За осъществяване на  своята работа, Община В.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 Общия устройствен план /ОУП/  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 при 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.  

        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. Основните задачи са: 

 конкретизиране потребностите чрез ОУП; 

 формулиране цели, насоки и изисквания чрез 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 екологичното и санитарно-хигиенно състояние на 

територията - очаквани негативни тенденции; 

 представяне на археологическото, природното и екологичното състояние на 

територията на Община В.Преслав 

 Определяне на фазите на обема и съдържанието на разработките в плана. 

 

   Общия устройствен план /ОУП/  на Община  В.Преслав е изготвен от Обединение 

„Проджект Консулт“ ДЗЗД в съдействие със служители и експерти от общинска 

администрация Велики Преслав  в изпълнение на договор №33/02.02.2015г. с предмет: 

„Изготвяне на проект за общ устройствен план на Община Велики Преслав“. Проектът 

се осъществява с финансовата подкрепана МРРБ и съфинансиране от Община 

В.Преслав. През месец май 2015 г. се организира анкетно проучване сред жители и 

заинтересовани страни, с което бяха отчетени основни проблеми в състоянието на 

общината. В процеса на разработване на ОУП Велики Преслав се проведоха  и 

публични срещи - дискусии сред заинтересовани страни в общината. Проектът за ОУП 

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 намерат приложение в  

документа.  

  



 Усъвършенстване схемата за организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване в града и селата. 

 С Решение № 172 по протокол №16/16.12.2008 г. Общински съвет Велики 

Преслав прие „Програма за управление на отпадъците на община Велики Преслав”. И 

през 2015 г., ограничена от  наличния финансов ресурс, Общинска администрация  

продължи работата си по осъществяване на мерките, заложени  в разработения към 

Програмата план за действие. Изпълнените стъпки в процеса на управление на 

отпадъците на местно ниво позволиха да бъде поддържано оптимално желаното 

качество на услугите, свързани с третиране на генерираните отпадъци. Постигнатото  

през 2015 г. може да се обобщи както следва: 

 Всички населени места на територията на общината са обхванати в системата за  

организирано сметосъбиране и сметоизвозване, която през 2015 г. работи  

ефективно, без сериозни  отклонения от утвърдените графици и повторяемост на 

извършване на услугите; 

 За изпълнение на 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, 

зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в гр. Велики Преслав, 

между Община Велики Преслав и ЕООД „БКС“ гр. Велики Преслав е сключен 

договор № 88/11.03.2015г. за възлагане изпълнението на дейностите; 

 Актуализирани са границите за предоставяне на услугата по сметосъбиране и 

сметоизвозване, както и маршрутните графици за извършване на дейностите.  

 През 2015 г. съгласно сключен договор с Община Шумен за приемане и 

обезвреждане на регионално депо за неопасни отпадъци в кв. Дивдядово на 

битовите отпадъци от територията на Община Велики Преслав са депонирани около 

3600 тона  битов отпадък. Заплатени са дължимите средства, свързани с депониране 

на всеки тон отпадък, както и  средствата  за  двете отчисления (по чл.71е и чл. 71а 

от ЗУО), които  се заплащат от общините. Увеличаването на разходите по 

дейностите за сметосъбиране и депониране на отпадъците се запазва като тенденция 

и за 2015 г. 

 Закупени са 60 бр. нови съдове за смет  0,1 м3 , които веднага влязоха в употреба в  

селата Мостич и Суха река;  

 През годината  приключи първи етап – техническа рекултивация на закритото 

сметище в града по  проект „ Работен проект за закриване на съществуващото депо 

за твърди битови отпадъци в землището на град Велики Преслав", финансиран от 

ПУДООС. Общата стойност на проекта е 1 295 795,50 лв., като за изпълнения първи 

етап «техническа рекултивация» са разплатени 1 167 659лв. с ДДС.  С изпълнението 

на проекта се цели намаляване на вредното въздействие върху околната среда на 

натрупалите се за много години отпадъци. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Закупена и въведена в експлоатация е  машина за раздробяване на дървесна и зелена 

маса на стойност 40 000 лв. Чрез нея се положи началото на  разделно събиране на 

отпадъците от „зелената система” на общината, с което се цели намаляване на 

количеството на изхвърляните и депонирани отпадъци от този вид.         

        

С приемането на Закон за управление на отпадъците (ЗУО), обн. в ДВ бр.53 от 13 юли 

2012г., се въведоха редица нови задължения в областта на разделното събиране на 

отпадъци и поетапно постигане на целите по рециклиране и оползотворяване на 

битовите отпадъци. Съгласно изискванията на чл.20, ал.1 от ЗУО  е сключен   договор  

по чл.20, ал.1 от ЗУО с „Булекопак” АД гр. София (организация по оползотворяване на 

отпадъци от опаковки), която е изградила система от цветни контейнери  за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината. С цел оптимизиране на 

работата на системите за разделно събиране търговските обекти, производствените, 

стопански и административни сгради  се обслужват от изградената система, чрез 

сключени договори с организацията по оползотворяване на отпадъци. До 31.12.2015г. 

разделно са събрани около 17 тона отпадъци от опаковки. Дейността по обслужване и 

транспортиране на цветните контейнери е безплатна, като разходите се поемат изцяло 

от организацията. Това е стимул, за извършване на  разделно събиране на 

рециклируемите отпадъци и  спестяване на средства събрани от ТБО.  

     От началото на 2016 г. за общините  Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каспичан 

и Смядово ще започне да се изпълнява услуга по предварително третиране на смесени 

битови отпадъци,  с помощта на  въведена в експлоатация инсталация за сепариране на 

смесени битови отпадъци. Сепарирането на битовите отпадъци е задължително да се 

извършва, тъй като от постигането на целите за 2016г. за 25 % рециклиране на 

отпадъци от хартия, пластмаси и стъкло зависи дали общината ще може да се възползва 

от възможността за заплащане с  намаляване с 50 % на отчисленията за тон депониран 

отпадък.   

 

 

            Разработване и въвеждане на контролни мерки за текущ мониторинг върху 

управлението и отчетността на общински търговски дружества и предприятия. 

 

      От началото на 2015 г. на територията на Община Велики Преслав осъществяват 

дейност следните търговски дружества: ЕООД „БКС”, „МБАЛ В. Преслав”, „Седмица” 

ЕООД., ОП „ Трудова заетост“ До 31.12. 2015 година всичките те извършваха 

дейността, за която са създадени. Във всички тях Община В.Преслав е със 100% 

собственост. 

 



      В най-добро финансово състояние вкл. и с помощта на Об Администрация и Об 

съвет остана ЕООД „ БКС- В.Преслав ”.  . Не е изпълнена програмата на дружеството 

в частта за възстановяване на оранжерийното производство на разсад за цветя. 

 

     ТД „Седмица” ЕООД,  приключва 2015 г. с положителен резултат. Извършена е 

проверка от НАП без констатации за нарушения и неплатени данъци. Дружеството 

изплати на бившия управител сумата от близо 5000 лв. заради неизплатени трудови 

възнаграждения. Смятам, че може да се мисли  по няколко варианта за продължаване 

на дейността- преструктурирането му като второстепенен разпоредител с бюджетни 

кредити по закона за общинските предприятия или създаване на общ информационен 

център в сградата на общината, съвместно с общински радиовъзел и продължаване на 

издаването на вестника като общински.  

 

     „МБАЛ В.Преслав “ ЕООД през 2015 г. стабилизира своята дейност. Всичките  

отделения работят с постоянен капацитет и обезпечени с персонал. С решение на Об 

Съвет дейността му се подпомага с 80 х.лв. за 2015 г., а по договор с МЗ за работа в 

труден район допълнителни 77 х. лв. Изплатени са през 2015 г. всички 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.  е изплатен. Необходимо МБАЛ да 

продължи да съществува и развива, като община В. Преслав трябва да продължи 

нейното финансово подпомагане и през 2016 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 Об В.Преслав в сферата на строителството, 

поддържане на зелени площи и сгради, аварийни групи, охрана, поддържане на ИАР, 

паркинги и пазара и др. През 2015 г. по проекти е управлявало над 40 души преминали 

през обучение за придобиване на умения в цялата Община. 

 

 2.Активно взаимодействие с бизнеса в община  В.Преслав 

          Община В.Преслав продължава да работи активно по проучване на подходящи, 

собствени, налични, свободни терени и сгради с оглед тяхното промотиране и 

привличане на инвестиции. В района на оформената  инфраструктура -  индустриална 

зона,  ще бъде използвана в рамките на програмен период 2014-2020 г. за подаване на 

проектни предложения,  към които има проявен инвестиционен интерес Продължаваме 

предлагането на терен за изграждане на газокомпресорна станция и започване на 

газифициране на индустриалната зона, общинската публична и частна собственост, 

образователни, здравни, културни и  частни сгради.  

 

3.Подготовка на нови идейни и проектни предложения за привличане на външно 

финансиране;.               
        През 2015 г. общината  продължи 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. Изминалата година се отличава с разгръщането на интензивен 

строително-ремонтен процес. Един от най-мащабните проекти на територията на 

общината от началото на  2015 г. беше довършване и привеждане в експлоатация на В и 

К съораженията изградени по проект „Подобряване на инфраструктурата за питейна 

и канализационна вода в гр. В.Преслав и кв. Кирково“ т.нар. воден цикъл. 

Работеше се усилено по и довеждащ колектор до ГПСОВ и въвеждане в експлоатацията 

и, както и издаването на акт 16 и предоставянето на Асоциация по В и К, а тя от своя 

страна от м.  август предоставяне за стопанисване от В и К оператора - „ В и И –

Шумен“ ООД.  

      Приключи техническата част от  реализация на  проект  „Рекултивация на 

закритото общинско депо за твърди битови отпадъци гр. В.Преслав“.Стартира 

биологичната рекултивация. Изпълнението на проекта е за четири години- до 2018 г.       

      През 2015 г. завърши основния ремонт на представителен общински имот обект 

спортна база по  проект № 27/321/01244/.„ Преустройство, реконструкция и 

модернизация на Спортна зала- В. Преслав. Финализирането и отчитането на  

проектите по ДФ „Земеделие“ приключи до средата на 2015 г., средствата са 

верифицирани и възстановени на общината. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

       Третият проект  вх. № 27/321/01216/„ Ремонт и рехабилитация на общинска 

пътна мрежа”, включващ пътните участъци между с. Миланово, Мокреш, 

Драгоево” приключи на 15.Х.2015 г. средствата са верифицирани и възстановени на 

общината. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        По програма ПУДОС в с. Драгоево се изпълни проект „ Изграждане на площадка 

за спорт и отдих“. Строителството се извърши от „БКС“ ЕООД -В.Преслав. Средствата 

са верифицирани и възстановени на общината. 

      Пълен или частичен ремонт през 2015 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 

водопровод и канализация и отклонения до къщи и сгради. С приемането на 

капиталовата програма на Общината и с утвърдените с общински бюджет 2015 г. 

собствени и целеви капиталови средства и след проведени през годината обществени 

поръчки се извършиха следните строително- ремонтни дейности: 

 Основен ремонт ул. „П.Волов“ от ул. „Патлейна“ до пресечката с 

ул.“В.Левски“, ул. „С. Румянцев“ от ул. „Симеон Велики“ до ул. „Хан 

Омуртаг“ гр. В.Преслав и ул. „Ал. Стамболийски“. 

 Ремонт площад с.Имренчево и полагане на тротоари в с. Мостич; 

 Ремонт на общински път TGV-1167 (Надарево –Кочово-Осмар-Тройца-

Х.Крум-1-7), както и на част от общински път SHU1190 (с.Златар- с. Суха 

река) с дължина 1100 м 

 Асфалтови кърпежи по улици в града и селата. 

 Текущо поддържане на съществуваща вертикална пътна сигнализция 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, „БКС-София“ ЕООД София,  „ 

БКС “ЕООД  В.Преслав, „ Автомагистрали-  Шумен “ООД. 

     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 . 

  Заради неизпълнение на общински бюджет 2015 г.  от продажби на общински сгради, 

терени и земи, не можахме да реализираме изпълнението на продължението на 

рехабилитацията на улица „В.Коларов“ с. Хан Крум и с. Миланово и довършване на 

тротоарни настилки с. Мостич.  

        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 изтеклият 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.В новият програмен период 2014-2020 г. вероятно 

ще има възможност и за работа в тази насока, която ще се опитаме да използваме. 

 

След проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП е 

сключен договор с  „ЕЛДИ“ ЕООД за поддържа уличното осветление. Основните 

дейности, които изпълнява дружеството 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 данонощието.  

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 - 45 000 лв.  

       За поддържането и ремонт на жичната радиофикационна мрежа и 

радиотранслационната централа през 2015 г. не се вложиха достатъчно средства. Няма 

и приходи от дейността с изключение на един абонат. 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 намира 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 2014-2020 г., в който са заложени 

най-големите инвестиции в през следващите 7 години, основно с европейски средства. 

 

III. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 
 

             През 2015 г. дейността на Община Велики Преслав  в сферата на социалните 

дейности 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. През 2015 г., с Решение на Общински съвет  Велики Преслав е приет План за 

развитие на социалните услуги на Общината за 2016 г., съгласно изискванията на чл. 

36б, ал. 4 от Правилника за прилагане закона за социално подпомагане.  През цялата 

година продължи активно работата на специалисти, ангажирани в социалната сфера с 



потребителите на всички социални услуги и специализирани институции на 

територията на общината:  

 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания  

             ЦНСТ е базиран в сградата на ДДЛРГ и през 2015 г. капацитетът се запази 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  

 Наблюдаваното жилище е създадено по проект "Шанс за достоен живот" по ОП 

РЧР. След приключване на проекта, от 01.12.2014 г. социалната услуга продължи да 

функционира като държавно делегирана дейност с капацитет 6 места. В него са 

настанени младежи, навършили 18 години, които напускат ДДЛРГ. Целта на 

социалната услуга е създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна 

защита, социална интеграция и осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на 

живот в подходяща среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява.  

Изготвено е предложение до АСП за разширяване на целевата група от лица, имащи 

право на пребиваване в Наблюдавано жилище.  

 Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания 

Центърът за социална рехабилитация и интеграция е създаден по проект "Шанс за 

достоен живот" по ОП РЧР. След приключване на проекта, от 01.12.2014 г. ЦСРИ 

продължи да функционира като държавно делегирана дейност с капацитет 10 места. 

През 2015 г. се извърши текущ ремонт на помещенията на Центъра и основен ремонт 

на пристройката към къщата, в която се помещава ЦСРИ. Закупена е специализирана 

апаратура: електростимулатор и ултразвуков терапевтичен апарат. Предприети са 

действия по ППЗСП за увеличаване на капацитета на ЦСРИ от 10 на 20 места и 

числеността на персонала – от 3 на 6 щатни бройки. С предоставянето на социалната 

услуга се цели създаване на условия за извеждане от социална изолация и 

осъществяване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и 

професионално обучение на хора с увреждания. 

 Дом за деца лишени от родителска грижа  

           От 2014  г. капацитетът на Дом за деца лишени от родителска грижа  е намален 

на 25 места, съгласно решение на Общински съвет и Заповед на Изпълнителния 

директор на Агенция за социално подпомагане. През 2015 г. ДДЛРГ трябваше да бъде 

закрит и да се разкрие втори Център за настаняване от семеен тип или Преходно 

жилище. Такова разрешение от Агенция за социално подпомагане Общината не получи  

през 2015 г. и ДДЛРГ 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 заведения продължи да се развива през 2015 г.        

Обхватът на дейността му  е разширен и в Община Смядово, освен във В.Преслав и 

Върбица. Проектът е съвместен с УНИЦЕФ и успешно продължава с осигурено 

финансиране и през 2016 г. Периодично през 2015 г. специалистите, ангажирани в 

социалните услуги, са участвали в различни обучения, курсове или семинари с цел 

повишаване на квалификацията и професионалните им компетенции. 

 Други социални услуги: Домашен социален патронаж, Обществена 

трапезария, "Личен асистент", "Домашен помощник", Клуб на инвалида и 

Клуб на пенсионера, Клуб на слепите 



Тенденцията по разширяване на дейностите, свързани със социалните услуги, се 

запази и през 2015 година. По проект „Нови възможности за грижа” по ОПРЧР 

продължава предоставянето на социалната услуга "Личен асистент" на 22 деца и лица 

с увреждания. В изпълнение на дейностите за устойчивост стартиралият от средата на 

2013 г.  проект „Помощ в дома” за предоставянето на социалната услуга "Домашен 

помощник" по ОПРЧР, продължи до 30.11.2015 г. с четири назначени домашни 

помощници, които обслужваха 16 потребители. С нов проект по ОПРЧР "Създаване на 

център за почасови интегрирани социални услуги в община Велики Преслав", 

стартирал на 17.09.2015 г., са назначени 37 лица по трудови правоотношения на 

длъжността "Домашен помощник" до юни 2017 г. Ежемесечно, по предварително 

изготвен график, те извършват посещения в домовете на потребителите, като оказват 

помощ на лицата, съобразно техните нужди и потребности. Основно дейностите, 

извършвани от помощниците, са насочени към оказване на подкрепа при поддържане 

на лична, битова хигиена, пазаруване, придружаване на лицето при посещения при 

личен лекар, заплащане на месечни сметки, административни услуги. Към центъра 

работят и двама социални работници, медицинска сестра и психолог. 

По данни на ДСП – Велики Преслав към 30.06.2015 г. са регистрирани 1203 

лица/деца с увреждания, от тях 1168 лица и 35 деца с увреждания. Достъпна помощ за 

тези хора е подпомагането по Закона за социалното подпомагане и Закона за 

интеграция на хората с увреждания, както и социалните услуги "Личен асистент" и 

"Домашен помощник" по проекти на Общината и по НП АХУ. 

Децата с увреждания получават ресурсно подпомагане под формата на обучение, 

възпитание, логопедична и психологическа помощ като деца със специални 

образователни потребности и по този начин се интегрират в общообразователните 

училища. 

 Приемна грижа  

В Община Велики Преслав са утвърдени 15 професионални приемни семейства, 

в които има настанени 20 деца. 

Домашен социален патронаж 

Домашният социален патронаж продължава доставянето на храна според 

правилника за дейността му и наредбата на МТСП на среден брой лица от 170 души 

месечно в града и селата Имренчево, Кочово и кв. Кирково. При заявено желание и от 

други населени места може да се организира хранене. Зает персонал от 11 души. Общ 

бюджет от 175 х.лв.  

Обществена трапезария 

Социалната услуга се предоставя от м. септември 2015 г. Финансирането е по 

проект "Осигуряване на топъл обяд" по Оперативна програма за храни за храни и/или 

основно материално подпомагане. Безплатен топъл обяд – супа, основно ядене и хляб, 

получават 50 лица от следните целеви групи: лица и семейства на месечно 

подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход; неосигурени, 

самотноживеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца; 

самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и 

възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии/. 

По проект “Кухня спасение”, финансиран от Министерство на труда и 

социалната политика чрез фонд „Социално подпомагане”, през 2015 г. продължи  

предоставянето на топла храна всеки ден в индивидуални пакети на 17 социално слаби 

лица в гр. Велики Преслав.  

Клубове на пенсионера 

 Със средства от общински бюджет 2015 г. за издръжка и дейност функционират  

клубове на пенсионера в: гр. Велики Преслав – 3 филиала в града и 1 в кв. Кирково; с. 



Хан Крум; с. Троица; с. Драгоево; с. Кочово; с. Осмар, както и два клуба на хора с 

увреждания: Клуб на инвалида и  Клуб на слепите. Дейността им се отчита всяка 

година пред ОбС. Общ бюджет от близо 13 х.лв. През изминалата година помещенията 

на клубовете са поддържани и ремонтирани в зависимост от конкретните потребности – 

извършвани са текущи козметични ремонти и подобрения. 

 
              През 2015 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 В.Преслав, с определена от 

ТЕЛК степен на увреждане.  

През 2015 г. с Решение на Общински съвет Велики Преслав е приета Общинска 

програма за закрила на детето за 2015 г., съгласно изискванията на чл. 3 от 

Правилника за прилагане закона за закрила на детето. 

    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. Продължава да работи 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.  

 

IV.ОБРАЗОВАНИЕ     

 

     През 2015 година в Община Велики Преслав функционираха шест целодневни 

детски градини (с. Миланово, с. Драгоево, с. Златар, с. Кочово, с. Троица и град Велики 

Преслав); четири общински училища ( едно Средно общообразователно училище ( от І 

до ХІІ клас) и три основни училища от І до VІІІ клас), и две професионални държавни 

гимназии ( от –Х до ХІІ клас).  

     В детските градини бяха обхванати 349 деца ( в това число: 3 и 4 –годишни - 150 

деца; 5-годишни - 119 и 6-годишни – 80). В общинските училища се обучаваха 748 

ученика, от които 335 ученика бяха обхванати в целодневна форма на обучение, а  в 

професионалните гимназии – 284 ученика. Бяха осигурени условия за нормалното 

провеждане на учебно-възпитателния процес чрез финансово осигуряване на 

персонала, издръжката (отопление, здравословно хранене и др. консумативи), 

неотложно ремонтни дейности по предписания на контролните органи. За децата, 

подлежащи на задължителна предучилищна подготовка ( 5- и 6-годишни) и за 

учениците в задължителна училищна възраст ( от 7 до 16-годишни)  бе организиран 

безплатен превоз от населените места по местоживеене до населени места, в които има 

подготвителни групи в ЦДГ и съответно - училища. Съобразно нормативните 

изисквания в посочените дотук образователни институции бе организирано и 

финансирано здравното обслужване от правоспособни медицински специалисти ( пет 

медицински сестри с необходимата образователна и професионална квалификация и 

един фелдшер )  

      За осигуряването на услуги на населението при отглеждането на деца от 10 месеца 

до 3 – годишна възраст в град Велики Преслав функционира една детска ясла с детска 

кухня. През 2015 година в детската ясла работеха две групи със средномесечен 

списъчен състав – 34 деца, а в детската кухня се приготвяше храна месечно за 62 деца. 

Осигурени бяха и финансови средства, необходими за дейността на посочените здравни 



институции ( персонал, издръжката (отопление, здравословно хранене и др. 

консумативи), неотложно ремонтни дейности по предписания на контролните органи. 

 

V. СПОРТ       

      

       През 2015 г. общинската политика в областта на спорта се реализира от екипа 

на  Общинска администрация и спортните клубове, и беше насочена към организиране 

и провеждане на проявите от Общинска програма „Спорт за всички 2015”, 

Организиране и провеждане на Общински ученически игри 2015/2016 г. по вид спорт, 

възрастови групи и пол, както и финансово подпомагане на Спортните клубове от 

общински бюджет за участието им в прояви от Спортните календари/Програми  на 

федерациите по вида спорт.  

 

Проведоха се традиционните за града ни спортни събития  

Традиционния спортен празник „17 май -  Ден на българския спорт” беше 

проведен 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.  

        В Областния етап на Ученическите игри 2014/2015 г. Община В. Преслав участва с 

14 отбора, а в Зоналния етап с 6 отбора.   

       Състезанията от Ученическите игри 2015/2016 г. по волейбол, баскетбол и тенис 

на маса се проведоха в реновираната Спортна зала, а по футбол и лека атлетика в 

комплекс „Стадиона” с участието на над 500 ученици, като в първия етап участваха 47 

отбора по волейбол, баскетбол, футбол, лека атлетика и тенис на маса по възрастови 

групи и пол. Предстоят Областни, Зонални и Финали на ученически игри 2015/2016 г. 

       През 2015 година за втори път всички спортни клубове участваха с проекти по 

“Програма за развитие на спортните клубове” на ММС за финансово подпомагане. 

Пет спортни клуба спечелиха финансиране в размер на 19 500.00 лв. 

       Дейността на лицензираните спортни клубове бе подпомагана с финансови 

средства, утвърдени от Общинския съвет в размер на 36 310.00 лв.. Съгласно утвърдени 

критерии и правила същите бяха разпределени между 8 /осем/ лицензирани спортни 

клуба.  

       Бяха утвърдени и средства за изпълнение на Общинска програма „Спорт за 

всички 2015” в размер на 4 031.00 лв. в която участваха всички клубове и ТД 

„Патлейна”, заявили желание за провеждане на общински състезания и турнири. 

       По график реновираната спортна зала се използва от всички лицензирани спортни 

клубове, както и от индивидуално спортуващи граждани. 

       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. 

 

VI. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

Достъпно медицинско обслужване – внимание към профилактиката и пълно 

съдействие на общопрактикуващите лекари в тяхната дейност. 

        Медицинското обслужване на населението през 2015 г. се запазва на същото ниво 

в сравнение с предходни години. ОбА и ОбС продължават да оказват пълно съдействие 



на МБАЛ, включително и финансово. Недостатъчен е броят на личните лекари в 

Общината – 4, при заложени по Национална здравна карта 9 семейни лекари.  

Апаратурата, доставена за практиките, в много населени места не се използва. 

Специалисти за извънболнична помощ и стоматолози има достатъчно. 

            МБАЛ В.Преслав приключва 2015 г. без задължения за работни заплати, 

медикаменти и консумативи. 

 

 
 

 VII. Административно обслужване, укрепване административния капацитет на 

общинска администрация, гарантиращ компетентност и ефективност 

 

Повишаването на качеството на административното обслужване и предоставянето 

на ефективни и леснодостъпни услуги за гражданите и бизнеса са едни от приоритетите 

в работата на Общинска администрация Велики Преслав.  

Постигането им се осъществява с редица мерки, основната сред които за 2015 г. 

бе комплексното административно обслужване. От началото на годината в тази 

връзка  се въведоха: 

 Забрана да се изискват от гражданите и бизнеса документи или данни, които 

са налични при нас  или при друг административен  орган; 

 Осигуряване на служебен безвъзмезден обмен на информация и данни между 

нашата и други администрации по повод административните услуги; 

 Разширяване на начините за заявяване и начините на получаването на услуги 

-  устно заявяване по преценка на заявителя, подаване на заявленията чрез 

лицензиран пощенски оператор, по електронен път ( с УЕП) и  по факс; 

  комбиниране на начините на заявяване като при заявяването на услугата  се 

посочва начинът за получаване на документите - на мястото, където са заявени, на 

посочен адрес, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път. 

 Подаване на заявлението пред всеки административен орган, който участва в 

производството за комплексно административно обслужване. 

  

          Продължи работата по „електронизирането“ на услугите по гражданското 

състояние. Пилотно, в три кметства - Драгоево, Златар и Кочово  се осигури интернет 

достъп до Национална база данни „Население“.   

   Годината премина под знака на изборите за общински съветници и кметове . 

  Общинската избирателна комисия и техническият екип от общински служители 

създадоха добра организация за едновременното  провеждане на Местните избори и 

Националния референдум.   

  Извършена бе мащабна проверка по адресните регистрации на територията на 

всички населени места в общината. Не бяха констатирани нарушения и  пропуски. 

 

  За поддържане и подобряване нивото на административното обслужване 

служителите на администрацията повишиха  квалификацията си, чрез вътрешни 

обучения и участия в семинари. 

 

  Поддържането на актуална информация на интернет сайта на общината осигури 

публичност на работата в администрацията. Там потребителите намираха: обща 

информация за общината, информация за работата на Об.съвет, нормативни документи, 

новини и съобщения за предстоящи събития и др. Чрез него се подаваха сигнали   за 



нередности и предложения и се осъществяваха „виртуалните“ приемни на кмета на 

общината и заместниците му с гражданите .       

 

        Развитие и подкрепа за културата и туризма във Велики Преслав и общината.        

Развитие и подкрепа за културата и туризма във Велики Преслав и общината.  

 

       Приемайки, че културата е решаващ фактор за общественото развитие, община 

Велики Преслав развива политика, чиято цел е да фокусира публичното внимание в 

сферата на културата и туризма, за да ги изведе като приоритети в процеса на 

формиране на практики за създаване на комплексност между съвремие и традиции.              

През 2015 успешно бе реализиран приетият културен календар, финансиран от 

общинския бюджет. От плануваните  събития и предложени проекти успяхме да 

реализираме празнично-обредния календар от изяви на местни, любителски формации, 

гост изпълнители и творци. 

 

VІІІ. Реализирани дейности през 2015 г. 

Финансиране по  Програма Култура – 28 000 лв. 

 

     Националния празник на Република България – 3 ти март.бе отбелязан с подобаващ 

церемониал и  мащабна възстановка от НД „Традиция” 

 

      За международния ден на ромите общината и СКЦ организираха пъстър празник с  

много музика и танци за малки и големи 

 

      Най- почитаният  християнски празник  Великден бе почетен с Водосвет и 

Великденски концерт .Залюляна, бе Гергьовденската люлка с пъстра китка от фолклор. 

 

      През месец  май се проведоха традиционните майски тържества на духовността и 

културата”Преславска пролет”,като целият месец бе наситен със събития предлагащи 

разнообразие за различни възрастови групи, бе връчена общинска награда „Златен век”. 

 

      На първи юни децата се насладиха на В края на месец  юни се проведе Общинския 

фолклорен събор „Петровска китка”, с участието на народни читалища от община 

Велики Преслав, гостуващи състави от североизточна България, със специалното 

участие на „Капански”ансамбъл. 

       По покана на общината майстори занаятчии отново разположиха атракциони и арт 

работилници за деца. 

 

       През месец септември на 2015 г. община Велики Преслав бе домакин на 

издателство „Захарий Стоянов”и Национални културни празници „Албена 2015г.” В 

прегръдката на Боровата гора се проведе първото издание на рок –„SEPTEMBER 

ROCK” 

        Коледните и новогодишни тържества засияха с изобилие от светлина от красивата 

нова украса за града и естествената елха, което допринесе още повече празнично 

настроение за представянето на  концерти, конкурси за творчество, кулинарни 

изложби,. 

 

АМ“ В.Преслав“  

Към 30.12.2015 г. посетителите  в АМ „В.Преслав“ и ИАР „В.Преслав“ са 25 978 

души. Увеличението спрямо 2014 г. е с 30 %.  



            В залите на музея са гостували РИМ-Сливен с изложба „Заветът на траките“; 

НАИМ-БАН с фотоизложба „Ненадминат по сила и ненадминат по храброст“. 

Българският цар Самуил (+1014) и Института по литература към БАН с фотоизложба 

„1100 години от успението на Св. Наум Охридски”. Велик просветител на българите. 

            АМ „В.Преслав“ участва в макетните изложби „България на длан“, ЦУМ, София 

и „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще”, фондация 

Созопол, НДК, София. 

 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

    Благодарим на екипът на общинска администрация, който работи, за достойните 

цели, които сме си поставили.  

    Благодарим на Общински съвет  В.Преслав за подкрепата и ангажираността, с която 

изпълняваше важната функция на коректив и партньор.  

    Благодарим на всички организации – държавни, частни и неправителствени, които 

подкрепяха каузата В.Преслав.  

    Благодарим на гражданите на В.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. Уверени сме, че 2016 г. 

ще бъде белязана с още много добри и видими резултати. Чрез бъдещите, планирани 

дейности в бюджет 2016 на Общината, официално ще заявим своята амбиция да 

развием нова визия на Общината. Тя е важното условие, задължителната крачка по 

трудния път към спечелването на най-голямата битка – тази за хората.  

 

КМЕТ 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГОРЧЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


