ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО
ПРЕЗ МАНДАТ 2011- 2015 ГОДИНА
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014 Г. - 31.12.2014 Г.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на чл. 44, ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, според който кметът на
общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на
разработената от него програма за управление.
Освен това, в началото на всяка година е редно да се направи равносметка на
предходната - на постигнатото, на свършеното, на несвършеното, на напредъка или
пропуските. Отчитайки и анализирайки ги, да набележим мерките за подобряване
работата на екипа ни през следващия период.
За изтеклата 2014 г. мога да заявя, че Община Ценово постигна много добри
резултати при осъществяване на целите по направленията, набелязани в Програмата
за управление на община Ценово през мандат 2011 - 2015 г. В настоящия отчет за
удобство същата ще бъде наричана само Програмата.
Естествено, за тези резултати заслугата е на целия екип - ръководството на
Общината, служителите, общинските съветници, читалища, училища, граждани. Не
е възможно постигането на положителни резултати, особено в условията на
политическите и икономически сътресения в страната, без обединяване на усилията
на всички нас.
С настоящия отчет представям основните дейности по изпълнение на
Програмата за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. по направления и цели.
I.
Подобряване
на
бизнес-средата,
повишаване
на
конкурентноспособността
на
местната
икономика,
намаляване
на
безработицата.
1. Стратегически документи, важна част за развитието на икономика в
Община Ценово.
Началото на 2014г. е начало на програмен период 2014-2020 в Европейския
съюз. Завършване на проекти и идеи и стартиране на нови, създаване на нова визия
за подобряване качеството на живот, нови идеи за развитието на общността и
регионите. Създаване на нови стратегически документи, нов поглед върху макро
рамката на съюза и като цяла в света. Като част от европейския съюз, макар и малка
териториална общност, през 2014г. Кмета на Община Ценово, работи за създаване и
разработване на програмни документи, които ще са основа, чрез чието изпълнение
ще се подобри бизнес средата, ще се стимулират конкретни отрасли от икономиката,
имащи възможността да създадат, работни места. Не е възможно да се създадат
предпоставки за развитие на конкурентоспособността на местната икономика, ако
нямаме макро визия, за това, какво е настоящото положение, кои сектори са в
упадък, кои във възход. Каква е държавната политика за развитие. Като общинска
структура, не е правилно да се извършват действия, които нямат връзка с
националните план програми и политики. Във връзка с гореизложеното, през 2014г.
се изготви и прие най важният стратегически документ свързан с политика за
постигане на устойчиво интегрирано развитие на общината, включващ в себе си и
програмата за неговата реализация, където се конкретизира начина, практическите
мерки, инвестиционните дейности и проектите за постигане целите на развитието, и
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това е „План за развитие на Община Ценово за периода 2014-2020“.
Заедно с плана общинският план за развитие, се приеха и стратегия за
развитие на туризма и програма за енергийна ефективност. С приемането на тези
стратегически документи се дава ясна посока за развитието на Общината през
новият програмен период.
2. Данъчна политика.
Данъчната политика е сърцевината на икономиката, тя действа пряко и е
важен инструмент за регламентиране на макроикономическите пропорции в малката
ни Община. Политиката в областта на данъците и таксите е начин, лост за
насърчаване на инвестициите и икономическият растеж.
През изминалата година, приоритет беше запазването на данъчните ставки,
сравнително ниски такси. Задържане на най – ниска ставка данък придобиване на
имущество.
3. Управление на собствеността.
Когато аграрният сектор е основен в даден район, какъвто е в нашата община,
правилното управление на общинската собственост е инструмент, за насърчаване на
сектора, възможност за създаване на условия за работа, по добра конкурентост
спрямо, лицата от съседни общини, създаване на стабилност и запазване на бизнес
средата. Един от приложените способи, чрез който се стимулира мастната
инициатива е правилното изпълнение на годишната програма за управление на
общинската собственост и в частност провеждане на конкурсни процедури, чрез
които се стимулира участието на местни земеделци и им се предоставя предимство
спрямо другите.
Друг важен резултат от управлението на собствеността е разработената
процедура за безвъзмездно предоставяне на средства на земеделските
производители отглеждащи животни на територията на Община Ценово. Чрез тази
реализирана вече мярка, се подпомагат над 70 производителя, които пряко
получават дотации от Общината, които като размер са по големи от програмата на
ДФЗ – ДЕМИНИМИС за изхранване на животни.
4. Управление и реализиране на проекти
Реализацията на проекти финансирани по програми на ЕС, най-пряко влияят
на бизнес климата в Общината. Три проекта са насочени за създаване на основа за
развитие на туризма. Тази ако я наречем „платформа от туристически услуги”, са
основа за по нататъчно развитие на селският еко туризъм, а именно това са следните
проекти:
«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.
"Експониране на етнографското наследство и природните забележителности
на община Ценово с прилагане на компютърни технологии, по Мярка 313
„Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР)
„Проект "Величественият Дунав - непокътнати природни красоти и люлка
на древни народи", по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално.
Намаляване на безработицата.
През 2014 г. броят на наетите на работа лица по програми за временна
заетост беше намален драстично в сравнение с 2013 г., поради забавяне в
стартирането на новия програмен период 2014 - 2020 г. по Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси". С надежда за по-скорошното му стартиране и по-
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стабилно държавно управление през 2015 г. ще направим всичко по силите ни да
постигнем едно по-високо равнище на заетост в общината.
Представям накратко отчет за броя заети по програми лица през 2014 г:
1. ОПРЧР „Подкрепа за заетост” - 12 лица за период от 6 месеца на 8 часа;
2. Регионална Програма - 10 лица на 8 часа за период от 6 месеца;
3. Насърчителна мярка по чл. 36а от ЗНЗ за период от 6 месеца на 7 часа - 1
лице до 29 годишна възраст;
4. НП „ОСПОЗ” - 19 лица на 4 часа за 3 месеца;
5. НП „Сигурност” - назначени 8 лица на 8 часа за период от 8 месеца;
6. Всеки месец от изминалата година Община Ценово и Дирекция социално
подпомагане предоставяха възможност на социално слаби граждани да
полагат общественополезен труд, за което получаваха съответното
възнаграждение. Средно по 50 лица бяха заети по 4 часа за период от 14 дни в
месеца;
7. През цялата 2014 г. по Проект „Подкрепа за достоен живот” 34 лица работиха
като лични асистенти, полагайки грижа за възрастни хора и хора в
неравностойно положение.

II. Подобряване на жизнената среда и стандарта на живот.
Инфраструктура и благоустройство
В изпълнение на Договор № 18/321/00565 от 11.05.2010г. за проект
„Реконструкция на част от водопроводна мрежа в с. Новград, община Ценово,
област Русе" и Договор № 18/321/00566 от 11.05.2010 г. за проект „Реконструкция на
част от водопроводна мрежа в с. Караманово, община Ценово, област Русе" по
Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР) през
2014 година беше проведена и последната обществена поръчка по проектите и през
м. септември 2014 година беше открита строителната линия за изпълнение на
строителните дейности по реализация на инвестицията в с. Новград и с. Караманово.
В изпълнение на Договор № 18/321/01625 от 19.12.2013 г. за проект
„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в община
Ценово: път RSE3212/II-54/ Караманово-Вардим/-Новград /II-52/ и път
RSE1210/II-54/ Ценово - Долна Студена – Граница общ./Ценово-Бяла/ - Ботров/
RSE1003/” през 2014 година са обявени процедурите за изпълнение на дейностите
по проекта. В началото на 2015 година предстои сключване на договори за
изпълнение на строително ремонтните дейности и строителния надзор на
строителството.
По 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” през м. януари 2014 г. беше сключен договор с изпълнителите на СМР.
През отчетната година със средства от бюджета на общината са извършени
строително ремонтни работи на не малка част от сградите общинска собственост, а
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именно:
•
•
•
•
•
•
•

ремонт на Читалищния киносалон в с. Караманово;
ремонтни дейности в санитарния възелна Домашния социален
патронаж в с. Ценово;
текущ ремонт на Здравната служба в с. Караманово;
Основен ремонт на административна сграда на кметско
наместничество с. Джулюница;
Основен ремонт на административна сграда на Кметство с. Новград;
Ремонтни дейности по покривна ЦДГ „Баба Тонка” в с. Ценово;
Текущ ремонт в ЦДГ ''Славейче", с. Новград.

В изпълнение на Решение № 287 по протокол № 038/07.02.2014 г. на
Общински съвет – с. Ценово за приемане на Бюджета на Община Ценово и
инвестиционната програма за 2014 година, бяха възложени и изготвени
Инвестиционни технически проекти за следните обекти:
• Мюсюлмански гробищен парк с. Ценово;
• Християнски гробищен парк с. Беляново;
• Християнски гробищен парк с. Джулюница;
• Християнски гробищен парк с. Долна Студена;
• Мюсюлмански гробищен парк с. Новград;
• Християнски гробищен парк с. Пиперково;
• Християнски гробищен парк с. Кривина;
• Хижа с. Караманово;
• Паметник - Християнски кръст с. Ценово;
През отчетения период на територията на община Ценово в изпълнение на
инвестиционната програма за 2014 година, беше възложен и «Основен ремонт на
път – RSE 1211 Белцов – Беляново - Кривина».
Бяха закупени и поставени гумени ограничители на скоростта за пътища от
II клас на републиканската пътна мрежа. На ул. Цар Освободител в с. Ценово са
монтирани 3 броя, пред НУ "Алеко Константинов" - с. Новград - 2 броя. Поставени
са също и 10 бр. пътни знаци.
С цел превантивни мерки за недопускане или намаляване на последиците от
бедствия е възстановена подпорната стена, намираща се до старата фурна на ул.
Етър в с. Ценово.
Община Ценово подготви и представи 13 бр. проекта за кандидатстване за
финансиране към Предприятието за управление на дейностите по опазване околната
среда (ПУДООС) в Национална кампания "За чиста околна среда - 2014" на Тема
"Обичам природата - и аз участвам" , бяха одобрени 3 проекта, а именно:
• Озеленяване и възстановяване на зелени площи в ЦДГ „Славейче” с.
Новград, община Ценово, обл. Русе;
• Озеленяване и възстановяване на паркове и градинки в с. Новград,
община Ценово, област Русе;
• озеленяване и възстановяване на зелени площи в ЦДГ „Баба Тонка” с.
Ценово, община Ценово, обл. Русе
Редовно се поддържа радио ретранслационната мрежа в общината.
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Социална и здравна политика
През отчетния период Община Ценово положи максимално усилия за
разширяване и подобряване качеството и достъпността на социалните и здравни
услуги за населението.
Проведена беше активна социална политика, целяща предоставяне на
алтернативни социални услуги и възможности за социално включване.
В началото на м. януари 2014 г. 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 разкри социалната услуга "Дневен център за възрастни хора с
увреждания - с. Ценово". Капацитетът на центъра е 10 потребители - лица над 18
години с физически увреждания от община Ценово. В центъра се предоставят
комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно 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. Разкрити са работни места на
специалисти необходими за дейностите на институцията, а именно социален
работник, медицинска сестра, рехабилитатор, трудотерапевт, снабдител-доставчик и
хигиенист, което от своя страна допринася също за намаляване на безработицата.
През м. февруари 2014 година Община Ценово подготви и подаде за
кандидатстване за финансиране проектно предложение към Проект "Красива
България 2014". Проектът беше одобрен и беше подписано Споразумение № РД
09-21 от 17.03.2014 г. за финансиране на Строително ремонтни работи на сграда за
обществено обслужване в областта на здравеопазването в с. Ценово, община
Ценово, находяща се на адрес п.к. 7139 с. Ценово, община Ценово, област Русе, ул.
«Цар Освободител» № 69, УПИ ІV 979 в кв. 36 - с. Ценово. Строителните дейности
по проекта бяга започнати пред м. юни и приключиха през м. септември 2014
година. След приключване на ремотните дейности в сградата на бившата
поликлиника, на първият етаж са ситуирани кабинетите на общопрактикуващия
лекар и стоматологичния кабинет, на втория етаж се намират филиалите на
Дирекция „Бюро по труда” гр. Бяла и на Дирекция „Социално подпомагане” гр.
Бяла.
Със Заповед № РД01-719 от 04.06.2014 г. на Изпълнителния директор на
АСП е разкрита услугата "Център за обществена подкрепа" с капацитет 20
потребители. С Решение №356 по Протокол №46 от 29.07.2014 г. на ОбС Ценово е
прието предложението на Кмета на Общината за разкриване на ЦОП като
второстепенен разпоредител с бюджетен кредит. След проведена процедура за
подбор на персонал са назначени управител на услугата, социален работник,
психолог, счетоводител и чистач. От 15.10.2014 г. счетоводителят беше преназначен
на две длъжности: счетоводител на 4 часа и социален работник на 4 часа. Към
31.12.2014 г. сключените договори с потребители за ползване на услугата Център за
обществена подкрепа са 23. Дейностите в Центъра за обществена подкрепа са
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.
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През 2014 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 , на които се предоставя услугата "Личен
асистент". Обслужват се 40 потребители от 32 лични асистенти.
От 30.04.2014 г. в община Ценово приключи реализацията на 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 бе 15 месеца, а дейностите по предоставяне на почасовите услугите са 12
месеца. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 188 067,47 лева.
Проектът се осъществи на територията на цялата община Ценово. Основната
цел на проекта бе 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, както и осигуряване на заетост на
безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.
През периода на реализация на проекта бяха сключени 98 тристранни договора с
потребители за ползване на услуги за лична помощ, комунално–битови услуги и
услуги за социална подкрепа. Бяха назначени 38 домашни санитари, които
предоставяха услугите и 1 сътрудник, социални дейности. След приключване на
проектните дейности във връзка с клаузата за гарантиране на устойчивост на
дейностите на Звеното за услуги в домашна среда със средства от общинския
бюджет бяха назначени 8 домашни санитари, които полагат грижи за 32
потребители.
Образование
Гарантирането на качествено, конкурентноспособно образование и обучение
е един от приоритетите в Програмата за управление на община Ценово през мандат
2011 –2015 година. През 2014 г. продължиха дейностите в това направление.
Извършени са ежегодните текущи ремонти на детските градини и училищата.
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 цели осигуряване на равен достъп до образование на деца от всички
етноси на територията на общината, както и по-възрастни нейни жители.
Осигурен е автобусният 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 продължи да 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
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и с. Долна Студена продължават работата си.
• проект ”УСПЕХ" /Училище за себеутвърждаване и подготовка за европейски
хоризонти/, по който работят училищата в с. Караманово и с Новград и с.
Долна Студена.
И трите проекта са по Оперативна програма ”Развитие на човешките
ресурси”.
Работи се и по Национални програми на МОН в училищата.
Култура и спорт
Култура
През 2014 година започна изпълнението на дейностите по управление на
проектите на четири от 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 в
изпълнение на 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”
изпълни строителството по проекта. За изпълнение на дейностите по проекта
читалището проведе процедурите за избор на изпълнители и подписа договори за
изпълнението на доставки на техника и народни носии за самодейците в с. Белцов.
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" в
изпълнение на проект за модернизирането и превръщането му в притегателен
културно-музикален център за местната общност обяви процедура за избор на
доставчик на техника за читалището в изпълнение на подписания Договор за
безвъзмездна финансова помощ № 18/321/01473 от 19.12.2013 г. за "Създаване на
нов център за културни услуги".
През 2014 година Народно читалище „Пробуда 1923” - с. Долна Студена
проведе съгласувателните процедури с Държавен фонд "Земеделие" преди
стартиране на обществените поръчки за възлагане на договорите с изпълнители по
Договор № 18/321/01458 от 14.12.2012 г. за „Ремонт на сграда на читалище
„Пробуда-1923”-с.Долна Студена, Община Ценово”
НЧ "Христо Ботев - 1927 г." - с. Новград" в изпълнение на Договор №
18/321/01198 от 2012 г. за „Предоставяне на по-качествени културни услуги чрез
реконструкция и повишаване функционалните характеристики на читалищната
сграда на Народно читалище „Христо Ботев - 1927”, с. Новград“ по Мярка 321 от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. проведе
обществена поръчка и избра изпълнител на строително ремонтните дейности по
проекта.
През 2014 г. Общината изпълни дейностите, предвидени в Годишната
програма на читалищата и Културния календар за 2014 г., както и редица други,
допринасящи за развитието на културата в общината.
Благодарение на положения труд от страна на организаторите за осма
поредна година се проведе успешно фолклорният събор „Ценово пее и танцува”,
като за първа година той продължи два дни, вместо един. Взеха участие над 600
изпълнители от цялата страна
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Отнасяйки се с уважение и разбиране към дейността на читалищата, като
съвременни будители, основни средища на българската култура и пазители на
традициите, и през 2014 г. Община Ценово оказа съдействие в дейността им и
направи всичко възможно да ги подпомогне и при кандидатстване, подготовка и
изпълнение на редица проекти. Някои от проектите са отчетени по-горе.
Подробен отчет на изпълнението на Годишната програма за развитие на
читалищната дейност през 2014 г. ще бъде предоставен на заседание на Общински
съвет през месец март 2015 г.
Спорт.
През отчетния период Община Ценово продължи работата по провеждане на
активна политика в подкрепа - финансова, организационна и морална на спортните
клубове и развитието на спорта. Налице са положителни резултати в съживяването и
раздвижването на спортния живот в общината.
През 2014 година общината подготви и подаде за искане за финасиране
проект по Програма "Изграждане и ремонт на многофункционални спортни
площадки в общински центрове и покрити плувни басейни в тях" на Министерство
на младежта и спорта за "Изграждане на игрище за мини футбол в с. Долна Студена,
община Ценово, област Русе" на община Ценово. Проектът беше одобрен и
игрището беше изградено.
В изпълнение на Инвестиционната програма 2014 година, съгласно Решение
№ 287 по протокол № 038 от 07.02.2014 година Общински съвет – Ценово, беше
възложена и изградена спортна площадка за минифутбол в дворното пространство
на ОУ "Христо Ботев" с. Ценово през м Август 2014 година.
През 2014 г. отново четири отбора по футбол от общината от общо
единадесет за област Русе, участваха в Областното първенство по футбол за мъже,
зона Запад. Отборът по футбол на с. Ценово зае второ място.
Със съдействието на Общината се проведоха традиционните турнири по
различни видове спорт - футбол, лека атлетика, народна топка, тенис на маса,
шахмат, табла, бридж-белот.
Във връзка с Деня на община Ценово – 2 април се организираха и проведоха
състезания по стрийтбол на специално изградената и поддържана за този вид
модерен спорт, площадка.
Продължават и тренировките по джудо с ръководител Любомир Атанасов.
През миналата година се проведоха няколко демострации, но през 2015 г. очакваме
и участието им в първите състезания. През месец декември се регистрира и спортен
клуб „Зора”, чиято цел е развитие на масовия спорт сред деца и младежи.
Традиционно Община Ценово подпомогна отбелязването на 17 май Международния ден на спорта със спортни мероприятия за учениците.
Проведоха се и ежегодните турнири по конни надбягвания в с. Ценово и с.
Караманово.
Продължиха дейностите по текущи ремонти и поддръжка на спортни
съоръжения и площадки в общината.
Опазване на обществения ред
През отчетния период продължи изпълнението на дейностите от подписаното
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между началника на РУ "Полиция" - Бяла и Кмета на Община Ценово Споразумение
за обществен ред и сигурност в общината.
Продължи провеждането на 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".
За съжаление, различни форми на прояви на детската престъпност, която е
част от общата престъпност в страната, има и в нашата община. Отчитайки
значимостта и отговорността на съвместната работа между отделните институции, и
тази година Общината продължи работата си по превантивните мерки по отношение
на противообществените прояви. Провеждат се редовните срещи на родителите и
учениците с "Инспектор Детска педагогическа стая" към Районно управление
"Полиция" - Бяла. Осъществява се добра координация и с Отдел "Закрила на детето"
към Дирекция за социално подпомагане - Бяла, както и с училищата на територията
на общината.
Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни към Община Ценово за отчетния период има проведени единадесет
възпитателни дела, по които са наложени възпитателни мерки по чл. 13 от Закона за
борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Подробен отчет за извършените дейности и инициативи по превенция и
противодействието на детското асоциално поведение, 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 ще бъдат подробно описани в
годишния отчет за 2014 г. на Местната комисия за борба с противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни.
През отчетния период Община Ценово продължи дейността си за
ограничаване на проблемите, свързани с наркотиците, следвайки мерките в приетата
План-програма по изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците
(2014 – 2018 г.).
През 2014 г. Общината продължи осъществяването на контакти в търсене и
проучването на възможностите за поставяне на камери за видео наблюдение на
входа и изхода по населени места в община Ценово. Надявам се през 2015 г. да
успеем да реализираме тази предохранителна мярка по възможно най-ефективен и
ефикасен начин.
III. Разрешаване на екологични проблеми и създаване на здравословна
среда на живот.
През 2014 г. продължиха да се изпълняват мерките за отстраняване на
незаконните сметища, а именно:
• идентифициране на незаконни сметища по площ, местоположение,
количество на отпадъците;
• идентифициране на нарушителите и издаване на предупреждения и
санкциониране при неизпълнение на предупреждението. За 2014 г. са
издадени 28 предупреждения. Всички регистрирани нерегламентирани
замърсявания са ликвидирани в срок;
• 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.
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Редовно се извършват периодични контролни проверки от длъжностни лица
от общинска администрация – Ценово. Констатираните през 2014 г.
нерегламентирани замърсявания отново са предимно пред домовете на гражданите.
На всички е известно, че на територията на община Ценово няма депо, което
да отговаря на изискванията на Закона за управление на отпадъците. Това
представлява голям проблем за общината, както от финансова гледна точка, така и
за самото сметоизвозване и депониране на отпадъците до общинското сметище на
гр. Бяла. При влошаване на климатичните условия работата по сметоизвозването се
затруднява и това води до изоставане от графика за сметосъбиране.
През 2012 г. е сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № DIR-5112122-C010 от 14.12.2012 г. 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.
През 2014 г. е взето решение за подписване на допълнително споразумение
към договора за удължаване срока на действие на споразумението за партньорство.
През м. юли 2014 година Община Ценово подготви проект и подаде Заявление
за подпомагане с Идентификационен № 18/226/00443 за проект „Устойчиво
управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за
откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда” по
мярка 226 – „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни
дейности” към Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
(ПРСР).
IV. Повишаване на административния капацитет, усъвършенстване и
модернизиране на административното обслужване.
За реализирането на ефективна политика на управление и качествено
обслужване на гражданите и бизнеса е необходимо непрекъснато да се търсят
възможности за подобряване на работата на общинска администрация.
Повишаването на професионализма, прозрачността и отчетността, поефективното функциониране на администрацията са един от приоритетите в
Програмата.
В резултат на работата в тази насока, през 2014 г., след проведен одит,
Община Ценово беше ресертифицирана за съответствие с изискванията по
международните стандарти:
•
ISO 9001:2008 за Системата за управление на качеството и
•
ISO 14001:2004 за Системата за управление по околна среда.
През 2014 г. във връзка с подобряване на управлението на човешките ресурси
и повишаване на квалификацията на служителите Община Ценово работи по два
проекта.
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
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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».
През 2014 година проектът приключи успешно, след като по него за Община
Ценово бяха разработени и въведени: „Система за управление и контрол на
човешките ресурси в Община Ценово”, утвърдена със Заповед на Кмета на Община
Ценово №109/07.05.2014 г. „Вътрешни правила за определяне реда за планиране,
организацията на провеждането на процедурите и контрола на изпълнението на
сключените договори за обществените поръчки в Община Ценово”, утвърдени със
Заповед №110/07.05.2014 г. „Вътрешни правила за финансово управление и контрол
на Община Ценово”, утвърдени със Заповед №111/07.05.2014 г., „Вътрешни правила
за организация на административното обслужване в Община Ценово”, утвърдени
със Заповед №112/07.05.2014 г., „Устройствен правилник на Община Ценово”,
утвърден със Заповед № 113/07.05.2014 г.
За прилагане на разработените документи, беше проведено съпътстващо
обучение на специалисти от двете партньорски общини, което се проведе в с.
Арбанаси в периода 18.03.2014 г. – 20.03.2014 г..
През м. ноември 2013 г. 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" по Оперативна
програма "Административен капацитет 2007-2013 г.".
Проектното предложение е по приоритетна ос I. „Добро управление“.
Оперативна програма "Административен капацитет" 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.
През 2014 г. по същият проект бяха изпълнявани следните дейности:
дейност №1 „Организация и управление“;
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“.





Проектът приключи успешно през м. август 2014 г., след като по него за
Община Ценово бяха разработени и приети с Решение на Общински съвет с. Ценово
№368 по Протокол №48/19.08.2014г. следните основни стратегически документи:
Общински план за развитие на община Ценово за периода 2014 – 2020 г.; Механизъм
за наблюдение и контрол на реализацията на общински политики; Правилник за
работа на обществен съвет за наблюдение и контрол; Програма за енергийна
ефективност на община Ценово за периода 2014 – 2020 г.; Стратегия за развитие на
туризма в община Ценово за периода 2014 – 2020 г.
За прилагане на разработените документи, беше проведено съпътстващо
еднодневно обучение на специалисти от общината, което се проведе в заседателната
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зала на Общински съвет с. Ценово на 20.08.2014 г..
Изработването на стратегическите документи даде перспектива в работата на
администрацията, оптимизиране на дейността, планиране на разходите, сигурност и
увереност в действията. Бяха усвоени умения за работа в условията на партньорство
с граждански структури и бизнеса. Изпълнението на проекта даде 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.
Постигането целите на проекта осигурява на гражданите и бизнеса в
общината модерно и отговарящо на изискванията им административно обслужване,
ефективна и прозрачна администрация, както и активни и обучени структури на
гражданското общество – компетентни партньори на общината в процеса на
разработване на общински политики.
Относно повишаването на квалификацията на служителите, работещи в
администрацията и мотивирането им за по-добро изпълнение на задълженията през
2014 г. е извършено и следното:
Служителите от Община Ценово са взели участие в 23 обучения, семинари,
работни и информационни срещи. В резултат на това:
18 служители са повишили квалификацията си в сферата, в която работят; 1
служител е преминал задължително обучение към Института по публична
администрация /ИПА/; 1 служител е преминал планувано обучение от ИПА за
повишаване на квалификацията; 2 служители са повишили квалификацията си чрез
обучение в чужбина, организирано от НСОРБ по проект „Е-подем”.
Продължи редовното провеждане на оперативки, както с ръководството /наймалко веднъж седмично/, така с всички служители от Община Ценово. На тях се
разглеждат свършеното до момента, възникналите нови проблеми и задачи и се
набелязват мерки за разрешаването им. На общите оперативки се разглеждат
качеството на предоставяните услуги и обслужването на гражданите. Обръща се
внимание 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.
През 2014 година продължи съвестната и отговорна работата на служителите
от Гражданска регистрация и административно обслужване 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. През изтеклата година работихме и по списъци,
предоставени от ТЗ ”ГРАО” гр. Русе с актове за раждане за съответните общини.
Задачите бяха изпълнени успешно и в срок.
Припомням ви, че в настоящия отчет е невъзможно да се отчете всичко
свършено през цялата 2014 г. Отделните звена от администрацията периодично
представят подробни отчети и доклади за дейността си.
В заключение искам да благодаря на всички, които с работата си допринасят
за съхраняването и прогресивното развитие на община Ценово. Нека продължим в
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нелеката ни и отговорна работа да се придържаме към заложените в програмата
принципи: законосъобразност, прозрачност, публичност, приоритетност на
обществените интереси, ефективно и целесъобразно използване на финансовия
ресурс. Да съумеем с труда си и с личния си пример да спечелим доверието на
гражданите, защото само тогава е възможно обединяването на силите на всички ни:
граждани, местни власти, политически сили, институции, професионални среди,
социални групи. Обединяването е пътят към просперитета на нашата община.

Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ
Кмет на Община Ценово

Изготвил:
Мирослава Колева
Юрисконсулт
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