ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО
ПРЕЗ МАНДАТ 2011- 2015 ГОДИНА
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2013 Г. - 31.12.2013 Г.

Съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната
администрация кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет
за изпълнението на програмата за управление за срока на мандата в срок до 31
януари. Воден от горното, и още повече от чувство за дълг и отговорност пред
гражданите на община Ценово, представям настоящия отчет.
През изтеклата 2013 г. политическата и икономическа обстановка в страната
продължи да бъде нелека и нестабилна. Съобразявайки се и преодолявайки тези и
много други пречки и проблеми, ръководството на Община Ценово в екип с
Общински съвет - Ценово и цялата администрация съумя да постигне много добри
резултати за осъществяване на целите по направленията, набелязани в Програмата
за управление на община Ценово през мандат 2011 - 2015 г. Продължихме да се
придържаме и към основните принципи в нея, като законосъобразност, прозрачност,
публичност, приоритетност на обществените интереси, ефективно и целесъобразно
използване на финансовия ресурс.
С настоящия отчет представям основните дейности по изпълнение на
Програма за управление на община Ценово през мандат 2011 - 2015 г. за периода
01.01.2013 г. - 31.12.2013 г. по направления и цели.
I.
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Подобряване на бизнес-средата
През 2013 г. Община Ценово отново положи усилия в насока подобряване на
икономическата стабилност, поддържайки балансиран бюджет и осигурявайки
допълнителни приходи чрез ефективно управление на финансите на общината,
разумно планиране и изразходване на бюджетните средства по приоритети,
целенасочена работа за максимално усвояване на средства от европейските фондове,
ефективно управление на общинската собственост, използването на възможностите
на кредитния пазар. Както всяка година, конкретните резултати ще бъдат отразени в
Отчета за изпълнение на бюджета на Общината за 2013 г.
След прекратяване договора на Община Ценово със Сдружение „Еко
животновъдство” - с. Ценово, през 2013 г. пасищата и мерите, публична общинска
собственост, бяха отдадени под наем за подържане и стопанисване. В резултат на
това приходите на общината бяха повишени с 292 000 лева. Професионалното
управление на общинската собственост доведе до повишаване на планираните
приходи от 330 000 на 622 000 лева, което беше отразено в промяната на годишната
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на
Община Ценово за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.
През отчетния период продължихме да работим за осъществяване на една от
целите с особено важно значение за всяка общинска администрация - повишаване на
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събираемостта на данъците, които от своя страна представляват основен дял в
сформиране на приходната част на бюджета. В резултат на това е реализирано ново
повишение на този показател за ефективно работеща администрация.
Повишаване на конкурентноспособността на местната икономика
И през 2013 г. Усилията ни бяха насочени към съживяването на местната
икономика.
В резултат на положения труд по активно следене за всяка възможност за
финансиране на дейности от изключителна важност за развитието на местната
икономика и впоследствие по ръководенето, реализирането и отчитането, през 2013
г. се работи по следните проекти, финансирани със средства от Европейския съюз:
1. Проект, финансиран по Договор № 18/313/00063 от 17.07.2012 година за
«Изграждане и популяризиране на еко-пътека по долното течение на р. Янтра и
доставка на нова мобилна сцена за културни мероприятия» по Мярка 313
„Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР) от Държавен фонд „Земеделие”. По този
проект през 2013 г. е изпълнено следното:
- създадени са нови възможности за населението на община Ценово и гостите
й за по-лесно и достъпно ползване и запознаване с природните, културните и
историческите богатства на общината. Изградени са 5 заслона за туристи по
поречието на р. Янтра;
- доставена е сцена за провеждане на културни прояви в селата от община
Ценово. Същата ще се използва за техническо обезпечаване на организирането и
провеждането на събори, панаири, общински празници и др. чествания.
2. Община Ценово е партньор на Община Свищов и Община Белене по
проект по Оперативна програма "Регионално развитие", финансиран по Договор за
безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-02/2011/014 на 13.08.2012
година за проект "Величественият Дунав - непокътнати природни красоти и люлка
на древни народи". По проекта са предвидени за изпълнение дейности, които
рекламират общината ни като туристическа дестинация на Балканите, като:
създаване на рекламен филм; излъчване на реклама по българския телевизионен
ефир, по национални радиостанции; представяне на филма на международни
туристически борси.
Изпълнение на дейностите по проекта през 2013 година:
 на 28 август 2013 г. в гр. Свищов, в Читалище "Еленка и Кирил Д.
Аврамови", зала на Бизнес-центъра се проведе пресконференция по
повод старта на проекта. На събитието присъстваха: Станислав Благов Кмет на Община Свищов, Момчил Спасов - ВИД Кмет на Община Белене,
д-р Петър Петров - Кмет на Община Ценово;
 в края на месец октомври 2013 година беше заснет филм за едни от найхарактерните и атрактивни туристически продукти на територията на
община Ценово, като: приготвяне на традиционна баница "Макарина";
изпълнения на фолклорна група "Росна китка" - с. Ценово и детска
фолклорна група при читалището в с. Новград; църквата в с. Караманово,
построена от уста Кольо Фичето; въжения мост в с. Беляново; войнишки
паметници в общината. Този филм, след обработка ще бъде включен в
общ филм за трите общини, съдържащ забележителности за всяка от тях;
 през месец ноември 2013 година беше посетена туристическа борса в гр.
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Букурещ - Румъния, където бяха представени рекламни материали за
туризма в общината;
 през месец декември 2013 година беше изработена обща рекламна
брошура за трите общини - Свищов, Ценово и Белене на три езика български, английски и румънски.
Дейностите по проекта ще продължат да се изпълняват и през 2014 година.
Намаляване на безработицата.
През 2013 г. Община Ценово продължи да работи усърдно по една от
приоритетните цели на настоящото управление - намаляване на безработицата, и
най-вече осигуряване на заетост, обучение и социално интегриране на уязвимите
групи от населението на общината. Бяха сключени договори за нови и продължи
работата по действащи отпреди 2013 г. проекти, като:
1. Проекта на Община Ценово за Регионалната програма за заетост и
обучение. През 2013 г. той бе реализиран в дейностите "Поддръжка и почистване на
гробищни паркове, паметници на културата и туристически обекти" и "Контрол и
премахване на нерегламентирани сметища". Беше осигурена заетост на 10
безработни лица на пълно работно време за период от 6 месеца.
2. Продължиха работа 30 - те безработни лица, наети по Национална
програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" и Национална
програма "Заетост и обучение на хора с трайни увреждания".
3. През октомври 2013 г. в Общинска администрация - Ценово по програма
"Старт в кариерата" са назначени трима младежи до 29 години с висше образование
и без стаж по специалността за срок от 9 месеца.
С разкриването на работни места и по други проекти, изброени по-долу в
настоящия отчет, също се допринесе за намаляване ръста на безработицата в община
Ценово. Общо, в рамките на отчетния период, включително устроените на работа
преди 2013 г., работиха 245 души от общината. Това доведе до подобряване на
стандарта им на живот, увеличаване на покупателната им способност, оттам и
съживяване на местния бизнес.
II. Подобряване на жизнената среда и стандарта на живот.
Инфраструктура и благоустройство
През 2013 г. са извършени следните дейностите в тази област:
1. По изпълнение на Договор № 18/322/00479 от 28.06.2011 г., сключен с
Държавен фонд „Земеделие” по Мярка 322 ”ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013
г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по
проект „Изграждане на улично осветление с използване на слънчева енергия в
Община Ценово” беше проведена процедурата за избор на изпълнител на
строителството по проекта. През м. януари 2014 г. предстои да се подпише договор
с изпълнителите на СМР.
2. Приключиха процедурите за избор на изпълнител за извършване на
строителството по Договор 18/321/00565 от 11.05.2010 г. за “Реконструкция на част
от водопроводната мрежа на с. Новград, община Ценово, област Русе” и Договор
18/321/00566 от 11.05.2010 г. “Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с.
Караманово, община Ценово, област Русе”.
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През м. декември 2013 година бяха подписани договорите за изпълнение на
строителството и беше обявена процедурата за избор на Строителен надзор на
строителството по двата проекта.
3. През месец септември 2013 година беше обявен последният прием за
кандидатстване с проекти по Програмата за развитие на селските райони за
плановия период 2007-2013 година.
Общинска администрация - Ценово подготви необходимите документи и
внесе за кандидатстване за финансиране на следните проекти:
3.1. По мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони - "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища:
• RSE 1210 Долна Студена– Ботров;
• RSE 3210 Караманово - Новград".
3.2. "Реконструкция на обществена сграда с местно историческо и културно
значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална
планировка в с. Караманово, община Ценово за изграждане на Културноинформационен център" по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените
места“;
3.3. „СЪЗДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И
АТРАКТИВНО ЕКСПОНИРАНЕ HA MECTHOTO ПРИРОДНО И КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО В ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР - С. НОВГРАД" по мярка 313
„Насърчаване на туристическите дейности“;
3.4. Информационно-експозиционен център за развитие на туризма в с.
Караманово, община Ценово" по мярка 313 „Насърчаване на туристическите
дейности“;
От подадените проекти вече е одобрен проектът по мярка 321 "Основни
услуги за населението и икономиката в селските райони". През м. декември 2013
година, Общината подписа Договор № 18/321/01625 от 10.12.2013 г. за отпускане на
финансова помощ за „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински
пътища, както следва: път RSE 1210 Долна Студена - Ботров и път RSE 3212
Караманово-Новград”.
През отчетения период на територията на община Ценово, се осъществи
ремонт и реконструкция, на следните общински пътища:
 път RSE 1210 с. Долна студена – с. Ботров - 399.50 м2 пътна настилка
на стойност 9926.40 лв.;
 път RSE 3210 с. Новград – с. Караманово - 399,02 м2 пътна настилка,
на стойност 9926,40 м2.;
 път RSE 1211 с. Белцов – с. Беляново – с. Кривина - 3298.20 м2 пътна
настилка на стойност 81892.80 лв.
Ремонтните дейности
бяха извършени след
сключен договор
№141913112013ДЗ
между
Община
Ценово,
като
възложител
и
„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр. Русе, като изпълнител.
През отчетения период се осъществи и подмяна на отоплителен котел в
детска градина „Баба Тонка” - с. Ценово.
Новото съоръжение работи на твърдо гориво (въглища), с размер на
зърнената структура от 0 до 20 мм. Чрез подмяната на стария дизелов котел с новия
се постигна максимална ефективност и икономичност от гледна точка на финансови
активи и постигане на енергийна ефективност.
Котелът беше закупен и доставен след сключен договор № 08902082013ДЗ от
02.08.2013г., между ОБЩИНА ЦЕНОВО и фирма „Владиян” ЕООД – гр. Русе.
Стойността на закупения котел възлиза на 11 760 лв. с ДДС. Неговата мощност се
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равнява на 93 kW/h.
През 2013 г. беше извършена и реконструкция на пешеходна пасарелка,
намираща се на територията на с. Караманово, община Ценово. Състоянието на
съоръжението представляваше заплаха за живота и здравето на преминаващите през
него жители на селото. Бяха взети незабавни мерки за реконструкцията му. Тези
мерки бяха предприети чрез подписване на договор за строителство с №
16216122013ДЗ от 16.12.2013 г. между ОБЩИНА ЦЕНОВО и фирма „СТРОЙ-МЕД”
ООД - гр. Свищов на стойност 10795.74 лв. с ДДС. В резултат от изпълнението на
договора, старата прогнила обшивка беше заменена със здрава метална.
Във връзка с поддръжката, обновяването и развитие на инфраструктурта в
община Ценово през 2013 г. е извършено и следното:
 опресняване на всички пешеходни пътеки на територията на
населените места от общината;
 изграждане на два броя изкуствени неравности на ул. Св. Св. Кирил и
Методий в с. Ценово, с цел осигуряване на безопасността на
намиращите се в близост детски площадки;
 осигурени са необходимите 18 броя пътни знаци за с. Новград;
 закупени са и предстои да бъдат поставени гумени ограничители на
скоростта за пътища от втори клас на републиканската пътна мрежа
пред училищата в селата Ценово, Новград и Караманово, както и пред
целодневната детска градина в с. Караманово.
Редовно се поддържа радио ретранслационната мрежа в общината.
Социална и здравна политика
През отчетния период от Община Ценово са предприети следните действия за
разширяване и подобряване качеството и достъпността на социалните и здравни
услуги за населението:
1. През м. декември 2012 година Общината подготви проектно предложение
за финансиране от Министерството на труда и социалната политика по проект
„Красива България 2013 г.” с проект за строително-ремонтни работи на
Административна сграда за разкриване на Център за обществена подкрепа в с.
Ценово. Проектът беше одобрен с решение на Управителния съвет на проект
"Красива България". Проектът е реализиран през периода април - август 2013 г. През
2014 година предстои да се разкрие социалната услуга в центъра и да се разкрият
нови работни места. Дейностите в Центъра за обществена подкрепа ще бъдат
насочени към превенция на изоставянето, превенция на насилието, отпадане от
училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, развиване на умения за
самостоятелен живот, приемна грижа и осиновяване, превенция на отклоняващо се
поведение.
2. По процедура за подбор на проекти по схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.13 "Живот в общността" по
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г., Общинска
администрация - Ценово подготви проектно предложение за разкриване на
социалната услуга "Дневен център за възрастни хора с увреждания - с. Ценово".
Проектът бе одобрен. През м. август 2013 година започнаха дейностите за
реализацията му. В началото на м. януари 2014 г. центърът започва предоставянето
на социалната услуга. Капацитетът на центъра е 10 потребители - лица над 18
години с физически увреждания от община Ценово. В центъра ще бъдат
предоставяни комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно
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обслужване на потребителите през деня, свързани със задоволяване на ежедневните,
здравните, образователните и рехабилитационни потребности, както и потребности
от организация на свободното време и лични контакти. В центъра предстои да бъдат
назначени социален работник, медицинска сестра, рехабилитатор и трудотерапевт,
което от своя страна допринася също за намаляване на безработицата.
3. През 2013 година продължи изпълнението на проект, финансиран с
Междуинституционално рамково споразумение между водеща организация и
партньор с № BG09-1808-1 от 02.11.2010 година - „Подкрепа за достоен живот” по
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05PO001-5.2.09
„Алтернативи”. Проектът е насочен към лицата с трайни увреждания, които не са в
състояние да се самообслужват или са с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена
работоспособност, на които се предоставя услугата "Личен асистент". Обслужват се
19 потребители от 16 лични асистенти.
4. От 01.02.2013 г. в община Ценово се реализира Проект „Независим живот
и грижа в дома” с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG051PO001-5.1.04-0127-С0001 по Схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG 051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”. Продължителността на проекта е 15 месеца, а
дейностите по предоставяне на почасовите услугите е 12 месеца. Размерът на
безвъзмездната финансова помощ е 188 067,47 лева.
Проектът се осъществява на територията на цялата община Ценово.
Основната цел на проекта е осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги
в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за
самообслужване и са в риск от социална изолация.
Проектът обхваща следните целеви групи:
• лица, в т. ч. и деца с трайни увреждания с ограничения или
невъзможност за самообслужване;
• възрастни хора с ограничения или невъзможност за
самообслужване;
• безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на
професионална пенсия за ранно пенсиониране.
5. От 01.05.2013 г. към Домашен социален патронаж - Ценово е създадено
„Звено за услуги в домашна среда”, с което стартира предоставянето на услугата
„Домашен санитар”. На трудови договори са назначени 30 домашни санитари, които
предоставят три типа почасови услуги за потребителите: услуги за лична помощ;
извършване на комунално-битови дейности и за оказване на подкрепа и съдействие
за социално включване на потребителите. Сключен е трудов договор със
"Сътрудник, социални дейности", който подпомага успешното реализиране на
проектните дейности. Сключени са 77 договора с потребители на услугата
„Домашен санитар”. На тези хора е създадена реалната възможност да преодолеят
затрудненията в ежедневието си.
Образование
Образованието е приоритет, както в държавната политика, така и в
Програмата за управление на община Ценово през мандат 2011 –2015 година. През
2013 г. продължиха дейностите по изпълнение на програмата, а именно:
 извършени са ежегодните текущи ремонти на детските градини и
училищата;
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 подменен е котелът за отопление в ЦДГ „ Баба Тонка” - с. Ценово, което
е споменато по-горе в настоящия отчет;
 приет е и се изпълнява Общински план за действие, във връзка с
изпълнение на Националната стратегия на Република България за
интегриране на ромите 2012 г. – 2020 г. Той е конкретен и приложим за
общината, с цел осигуряване на равен достъп до образование на деца от
всички етноси на територията на общината, както и по-възрастни нейни
жители;
 осигурен е автобусен транспорт за превоз на децата от училищата и
детските градини, както и поддържането на пътищата, по които той се
осъществява;
 съдейства се и се следи за спазването на изискванията за здравословно
хранене на децата от детските градини и училищата.
Община Ценово оказва съдействие на училищата и детските градини при
изпълнението и реализирането на проекти, като:
 проект на МОН BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на
педагогическите специалисти”.
 проект за подобряване качеството на образование чрез целодневната
организация на учебния процес, по който училищата в с. Ценово и с.
Новград продължават работата си;
 проект ”УСПЕХ" /Училище за себеутвърждаване и подготовка за
европейски хоризонти/, по който работят училищата в с. Караманово и с.
Долна Студена.
И трите проекта са по Оперативна програма ”Развитие на човешките
ресурси”.
Култура и спорт
Култура.
През 2013 г. освен дейностите, предвидени в Годишната програма на
читалищата и Културния календар за 2013 г. се изпълниха и редица други,
допринасящи за културното развитие на общината.
Организира се и се проведе успешно поредният VІІ фолклорен събор
„Ценово пее и танцува”, както и фестивалът за стари градски песни ”Ако зажалиш”
в с. Караманово.
През месец декември се чества 90-годишен юбилей на НЧ ”Пробуда” в с.
Долна Студена.
Отбелязването на 520 години от основаване на с. Караманово продължи от
08.11.2013 г. до 20.11.2013 г. По време на честването се откри музейна сбирка,
проведе се научна конференция на тема: ”Миналото на родния край – послание към
настоящето и бъдещето”. По време на празниците се проведе и среща с изявени
личности, родом от селото на тема: „ Корените не са окови за крилете”, проведено
бе тържествено събрание „ 520 години село Караманово”.
На 01.11.2013 г. в общината се проведе конференция с педагози и читалищни
дейци на тема: „Съвременните будители в малките населени места”. Учредена бе
Асоциация ”Бъдеще за с. Караманово”.
През 2013 година Община Ценово оказа съдействие при реализирането на
проект, подготвен и изпълнен от Сдружение с нестопанска цел „Инициативи БГ” гр. Бяла. С проектното предложение бяха изградени 6 информационни пункта на
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО И РОДОВО НАСЛЕДСТВО. Проектът е
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финансиран от ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция по Мярка 313
„Насърчаване на туристическите дейности” по Ос 3 от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007-2013 година (ПРСР).
С Договор № 18/313/00224 от 19.11.2012 г. за «Експониране на
етнографското наследство и природните забележителности на община Ценово с
прилагане на компютърни технологии”, се финансират дейности, с които се цели
запазването на етнографското наследство на община Ценово и развитие на туризма.
Със закупуването на съвременни информационни средства и специализиран софтуер
ще се даде възможност и осигури неограничен достъп за запознаване с
етнографските, природните, културните и исторически богатства на общината.
За целта на проекта ще бъдат заснети филми в 6 тематични раздела –
Местните песни и танци; Празници, обичаи, обреди и занаяти; Предания; Гозби и
зимнини; Историческо наследство; Природни забележителности. Всеки един от
филмите, се разработва във версия за показване в Интернет с високо качество и с
озвучаване на 5 езика - български, английски, немски, руски и румънски. По проекта
се предвижда и да бъдат закупени 230 комплекта народни носии, музикални
инструменти, средства за запис и възпроизводство на песни, хора, обичаи .
През 2013 година е обявена и започна процедура по избор на изпълнител за
заснемане на филмите. Проведе се и процедура за закупуване на народните носии.
През м. декември се подписа и договора, който има срок на изпълнение 6 месеца.
През 2014 година предстои да се изберат доставчиците на музикални
инструменти, средства за запис и възпроизводство на песни, хора, обичаи .
Оценявайки значимата роля на читалищата, като основно средище на
културна дейност, и през 2013 г. Община Ценово положи усилия да ги подпомогне и
съдейства при кандидатстване, подготовка и изпълнение на редица проекти.
През 2013 година бяха одобрени проектите на три читалищата на територията
на община Ценово, които кандидатстваха за финансиране пред Държавен фонд
"Земеделие" по "Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година".
Председателят на Народно читалище „Пробуда 1922” - с. Белцов подписа
Договор № 18/321/01346 за „Обновяване на читалището за създаване на център за
музика, култура, изкуство и център за спорт и отдих в село Белцов”. За изпълнение
на дейностите по проекта читалището проведе процедурите за избор на изпълнители
и подписа договори за изпълнението, което предстои през 2014 година.
През м. декември Председателят на Народно читалище „Пробуда 1923” - с.
Долна Студена подписа Договор № 18/321/01458 за "Създаване на център за
културни услуги".
Читалищното настоятелство на Народно читалище "Христо Ботев" - с.
Ценово кандидатства в септемврийския прием на Държавен фонд "Земеделие" с
проект с цел модернизирането и превръщането му в притегателен културномузикален център за местната общност. През м. декември 2013 година
Председателят на читалището подписа Договор № 18/321/01473 от 19.12.2013 г. за
"Създаване на нов център за културни услуги".
През 2013 година проектът на Народно читалище „Христо Ботев 1927” - с.
Новград проведе съгласувателните процедури с Държавен фонд "Земеделие" преди
стартиране на обществените поръчки за възлагане на договорите с изпълнители по
Договор № 18/321/01198 от 14.12.2012 г. за "Предоставяне на по-качествени
културни услуги чрез реконструкция и повишаване на функционалните
характеристики на читалищната среда на НЧ "Христо Ботев - 1927 г." - с. Новград".
Относно изпълнението на Годишната програма за развитие на читалищната
дейност през 2013 г. пълен отчет ще бъде предоставен на заседание на Общински
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съвет през месец март 2014 г.
През отчетния период продължихме активната политика по възстановяване и
опазване на паметниците с историческо и културно значение за общината, като едно
от предприетите действия е поставянето в центъра на с. Ценово на гаубици,
предоставени от Регионален логистичен сектор - гр. Плевен, складов район 22 060 –
гр. Велико Търново. С инсталирането им до Мемориала на загиналите във войните
жители на с. Ценово се спомогна за увековечаване подвига на нашите воини.
Предвижда се издигането и на Мемориал на загиналите във войните жители
на с. Беляново. Към момента проектът е на етап поискана и получена писмена
справка от Дирекция "Държавен военноисторически архив" - гр. Велико Търново с
данни на загиналите.
Спорт.
През отчетния период продължи работата на Общината по активната
подкрепа - финансова, организационна и морална на спортните клубове и
развитието на спорта, както в училищата, така и за останалите граждани на община
Ценово. В резултат на това спортният живот по населени места се раздвижи и се
постигнаха положителни резултати, каквито дълги години не е имало.
През 2013 г. четири отбора по футбол от общината от общо дванадесет от
област Русе, участваха в Областното първенство по футбол за мъже, зона Запад.
Отборът по футбол на с. Ценово достигна до борбата за определяне на областен
първенец.
През отчетния период се проведоха немалък брой турнири в общината по
различни видове спорт - футбол, лека атлетика, народна топка, тенис на маса,
шахмат, табла, бридж-белот, стрийтбол /на специално изградената и поддържана за
този вид модерен спорт, площадка/.
Възстановен бе и традиционният ежегоден турнир по конни надбягвания в с.
Ценово. Проведе се и ежегодният такъв в с. Караманово.
И тази година Общината подпомогна отбелязването на 17 май Международния ден на спорта със спортни мероприятия за учениците. През м.
октомври бе отбелязана седмицата за безопасно движение с велосипед със
състезание по майсторско колоездене. Освен това се проведоха 4 контролни срещи
по футбол с мъже и една с деца.
През 2013 г. продължиха дейностите по ремонт и поддръжка на спортната
база в общината.
Опазване на обществения ред
През 2013 г. се изпълняваха дейностите, заложените в подписаното между
началника на РУ "Полиция" - Бяла и Кмета на Община Ценово Споразумение за
обществен ред и сигурност, имащо за цел повишаване на ефективността по опазване
на обществения ред и сигурността на гражданите в общината.
Проведени бяха съвместни срещи на кметове и кметски наместници по
населени места в общината, ръководството на Община Ценово, ръководството на
РУП – гр. Бяла и началника на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на
населението". Разгледаха се съществуващите проблеми и нередности, свързани с
обществения ред и сигурност. На всяко тримесечие началникът на РУП - гр. Бяла
представя отчет-анализ за състоянието на престъпността и обществения ред на
територията на Община Ценово.
През 2013 г. бяха изградени пожароизвестителни системи с цел ранно
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оповестяване на пожари в ЦДГ "Баба Тонка" - с. Ценово, административна сграда на
Община Ценово и комбинирана сграда на Община Ценово.
Относно дейността на Местната комисия за борба с противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни към Община Ценово за отчетния период са
проведени две възпитателни дела и са наложени възпитателни мерки по чл. 13 от
Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Продължава превантивната дейност по отношение на противообществените
прояви, под формата на срещи на родителите и учениците с Инспектор Детска
педагогическа стая, които се провеждат по график в началото на всяка учебна
година.
Извършва се и превантивна дейност по отношение на противодействието на
детското асоциално поведение и борбата с тютюнопушенето, алкохолизма,
проституцията, насилието, трафика на хора, сектантството и организации с
екстремистки и радикален характер, полово-предаваните болести чрез провеждане
на различни дейности и инициативи, подробно описани в годишния отчет за 2013 г.
на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни.
През отчетния период Община Ценово продължи да полага всички усилия за
ограничаване на проблемите, свързани с наркотиците, съгласно приетата Планпрограма по изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците (2009 –
2013г.).
През 2013 г. беше поставена система за видео наблюдение на сградата, в
която се помещава Дневният център за възрастни хора с увреждания в с. Ценово.
III. Разрешаване на екологични проблеми и създаване на здравословна
среда на живот.
През 2013 г. усилията на Община Ценово в голяма степен бяха насочени към
подобряване на екологичната обстановка в общината, ограничаването на
незаконните замърсявания на околната среда с отпадъци и създаване на поздравословна среда за живот на населението.
На територията на община Ценово няма депо, което да отговаря на
изискванията на Закона за управление на отпадъците. Общината използва за
депониране на отпадъците, образувани на нейна територия, общинското сметище в
гр. Бяла, община Бяла. Сметоизвозването и депонирането се извършва от Община
Ценово, съгласно Регистрационен документ № 10-РД-558-00/16.05.2013г, издаден от
РИОСВ - Русе. Предстои да бъдат рекултивирани сметищата в населените места,
като към момента част от тях със заповед на кмета са обособени за депониране на
растителни и животински отпадъци.
След извършване на периодични контролни проверки от длъжностни лица от
общинска администрация – Ценово през 2013 г. са констатирани нерегламентирани
замърсявания, предимно пред домовете на гражданите.
Мерките, които се предприемат за отстраняване на незаконните сметища
при констатирането им са:
• идентифицирането им по площ, местоположение, количество на
отпадъците;
• идентифициране на нарушителите и издаване на предупреждения и
санкциониране при неизпълнение на предупреждението. За 2013 г. са
издадени
30
предупреждения.
Към
посочените
срокове
в
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предупрежденията всички регистрирани нерегламентирани замърсявания
са ликвидирани;
• при невъзможност да се констатират нарушителите се приема решение за
ликвидирането им за сметка на общината;
• осигуряване на необходимите финансови средства и реализация на
приетите решения.
През 2012 г. е сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № DIR-5112122-C010 от 14.12.2012г между МОСВ и Община Бяла (в
качеството и на бенефициент) и общините Борово, Две Могили, Опака, Полски
Тръмбеш и Ценово за „Изграждане на регионална система за управление на
отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)”. Проектът е в процес на
реализация.
IV. Повишаване на административния капацитет, усъвършенстване и
модернизиране на административното обслужване.
Извършеното в тази насока за отчетния период е следното:
1. През 2012 година Община Ценово в партньорство с Община Бяла
кандидатства за финансиране с проект за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК),
приоритетна ос I „Добро управление", подприоритет 1.1 „Ефективна структура на
държавната
администрация",
бюджетна
линия
BG051РО002/07/1.1-01,
съфинансирана от Европейския социален фонд с наименование: «Повишаване
ефективността на общинските администрации чрез стратегическо планиране на
организационното развитие и оптимизация на работните процеси и
административни структури/ звена в Община Бяла и Община Ценово»;
За целите на проектното предложение беше сключено Споразумение за
междуобщинско сътрудничество с община Бяла. Проектът бе одобрен.
През 2013 година са изпълнени следните дейности по проекта:
• дейности по управление на проекта;
• дейности по информация и публичност;
• функционален анализ на администрациите (на двете партньорски общини –
Бяла и Ценово), възложен за изпълнение от Община Бяла;
• изработване на Стратегии за организационно развитие и Планове за
изпълнението им за администрациите на партньорските общини - възложено
за изпълнение от Община Ценово.
През 2014 година предстои да бъдат разработени нови или актуализирани
съществуващи вътрешни правила и процедури за администрациите на
партньорските общини. Ще се проведат съпътстващи обучения за прилагане на
разработените документи по актуализираните вътрешни правила и процедури за
администрациите.
2. През м. април 2013 година Общината подаде проектно предложение по
Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013 г.". Проектът беше
одобрен и през м. ноември беше подписан Договор № 13-13-5/27.11.2013 г. за
"Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при реализация на общински
политики чрез прилагане на стратегически планове и програми"
Дейности, които ще се изпълняват по проекта са:
 дейност №1 „Организация и управление“;
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 дейност №2 „Избор на изпълнители на дейностите с процедури по ЗОП“;
 дейност №3 „Анализ и оценка на действащи стратегически документи“;
 дейност №4 „Изработване на проекти за стратегически планове и/или
програми, Механизъм за наблюдение и контрол и Процедурни правила за
работа на обществения съвет“;
 дейност №5 „Обществени обсъждания“;
 дейност №6 „Обучение“;
 дейност №7 „Информация и публичност“.
Проектното предложение е по процедура в рамките на приоритетна ос I.
„Добро управление“, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство
при разработването и провеждането на политики“ на Оперативна програма
„Административен капацитет“. В унисон със Стратегическите насоки за
сближаването на Общността 2007-2013 г. и Националната стратегическа референтна
рамка 2007-2013 г. ОПАК подкрепя изграждането на модерна администрация - ясна
нормативна база, въвеждане на принципите на добро управление, включването на
заинтересованите страни във формулирането на политики и подобряване на
капацитета на служителите в администрацията за изпълнение на задълженията им. В
този смисъл проектното предложение е свързано с разработване на стратегически
документи с участието на заинтересованите страни.
Изработването на стратегическите документи ще даде перспектива в работата
на администрацията, оптимизиране на дейността, планиране на разходите, сигурност
и увереност в действията. Ще бъдат усвоени умения за работа в условията на
партньорство с граждански структури и бизнеса. Проектното предложение дава
добра възможност на гражданските структури и бизнеса за пряко участие във
формулирането на политики и конкретното определяне на важни за общността
проекти, които да намерят място в стратегическите документи. Механизмът за
наблюдение и контрол и Общественият съвет дават възможност за мотивация и
ангажимент в целия процес на изпълнение на стратегическите планове и програми.
Относно повишаването на квалификацията на служителите, работещи в
администрацията и мотивирането им за по-добро изпълнение на задълженията през
2013 г. е извършено и следното:
- служителите от Община Ценово са взели участие в 18 обучения, семинари,
работни и информационни срещи, в резултат на това 14 служители са
повишили квалификацията си в сферата, в която работят; 2 служители са
преминали задължително обучение към Института по публична
администрация /ИПА/; 4 души са преминали планувано обучение от ИПА за
повишаване на квалификацията; 1 служител е повишил квалификацията си
чрез обучение в чужбина, организирано от ИПА и финансирано по
Оперативна програма „Административен капацитет";
- провеждани са периодично оперативки със служителите от Община Ценово,
на които беше разгледано качеството на предоставяните услуги и
обслужването на гражданите. Насочи се вниманието им към засилване на
отговорното и компетентно отношение на служителите при изпълнение на
задълженията им, на спазването на работното време, почивките, както и на
трудовата дисциплина и вътрешния трудов ред изобщо.
През 2013 година продължихме усилено да работим за допълване на
Национална база данни „Население” с липсващи данни по личните регистрационни
картони, с цел по-лесно и качествено обслужване на гражданите, както от
Общината, така и от цялата страна. Успяхме да внедрим Национална база данни
„Население” и за най-малкото населено място – Кметско наместничество с.
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Беляново .
Накрая държа да отбележа, че предвид големия обхват и разнообразие на
дейността на една Община, съществува възможност да се пропусне да се отчете
нещо от извършеното през изтеклата 2013 г. в настоящия отчет, но това не би
следвало да е проблем. Отделните звена от администрацията периодично представят
подробни отчети и доклади за дейността си.
В заключение искам да се обърна към всички, напомняйки, че просперитетът
на една община зависи преди всичко от волята и решимостта на неговите жители да
я запазят и превърнат в привлекателно и удобно място за пълноценен живот. Ролята
на ръководството е да съумее да ги обедини и поведе в тази насока.
Пред ръководството на Община Ценово стои предизвикателството успешно
да включи общината в процеса на европейска интеграция и да я превърне в
равностоен партньор на европейските общини и региони. Пътят към постигането на
тази цел е съобразяване с интересите и координиране на усилията на всички страни
– граждани, местни власти, политически сили, институции, професионални среди,
социални групи и не на последно място, младите хора, тъй като те са нашето бъдеще.
Отчитайки, че постигнатото до момента дължим и на подкрепата на
Общински съвет - Ценово, изразявам увереност, че ползотворното ни съвместно
сътрудничество ще продължи и през следващите години на управление в името на
прогресивното развитие на нашата община.

Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ
Кмет на Община Ценово
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