Период на отчета
05.11.2015 г. – 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Програмата за управление на
Кмета на община Стрелча за мандат
2015-2019 г.,
приета с Решение
№53/25.02.2016 г. на Общински съвет –
Стрелча, е насочена към постигане на
три крайни и ясни цели: подобряване
на условията на живот в общината,
превръщането й в привлекателно
място за инвестиции и в позната
туристическа
дестинация,
чрез
открито и динамично управление.
Отчетът, който предоставям на Вашето внимание цели да
представи резултатите от изпълнените дейности и инициативи по
отделни направления, в съответствие със заложените управленски
приоритети, насочени към развитие на община Стрелча за
подобряване на условията на живот на нейните жители.
Структурата на отчета следва отделните приоритети, заложени в
програмата, в съответствие с работата на Общинска
администрация и отразява постигнатите резултати в условия на
финансова обремененост и остри предизвикателства пред местната
власт.
В един общ план бих определил 2016-та година като година на
положените основи – основи за последователно изграждане в община
Стрелча на един коректен и отворен към гражданите модел на
управление, в резултат на който да се създават все по-благоприятни
условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта
на живот на всички жители на общината. Формулираните в
Програмата за управление 2015-2019 г. приоритети са 13 на брой,
както следва:

I.

Общински бюджет и управление на общинските финанси

В рамките на бюджетната година от мандата водихме последователна политика за
постигане на стабилност и ръст на общинските приходи, като наличните ресурси се
планираха ефективно, законосъобразно и се изразходваха ефикасно за обществено
значими и ясно определени цели.
Основните бюджетни параметри, които бяха заложени в бюджет 2016 г. на Община
Стрелча бяха съобразени с действащото законодателство и принципите за съставянето
на бюджета.
С Решение №44 от 29 януари 2016 година на Общински съвет Стрелча бе приет
бюджета на Община Стрелча за 2016 година в размер на 3 374 393 лeвa.
1. Бюджет
Първоначален план - 3 374 393 лв.

Отчет- 3 601 379 лв.

2. Местни приходи
Първоначален план - 1 326 300 лв.

Отчет - 1 574 697 лв.

3. Капиталови разходи
Първоначален план - 446 293 лв.

Отчет - 515 610 лв.

Съгласно Закона за местните данъци и такси – установяването, обезпечаването и
събирането на местните данъци се извършва от служителите на звено „Местни данъци
и такси“ по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Изпълнението на данъчните приходи бе важна предпоставка за осигуряване на
планираните приходи в общинския бюджет, с които да се финансират публичните
разходи.
През 2016 г. изпълнението на данъчните приходи бе в размер на 554 493.67 лв.
Търсенето на ефективна координация между отделните звена на общинска
администрация започна с функционалните промени в структурата през 2016 година и
продължи през настоящата. Общата численост бе повишена в 0.5 щат, като основните
промени бяха ориентирани към диференциация на отделните ресори и взимодействие
между звената на общинската администрация.

II.

Икономика и стопански дейности

Основна задача на Общинска администрация - Стрелча е стимулирането на
стопанските дейности за подобряване на стандарта на живот на хората. Привличането
на инвестиции и създаването на благоприятни условия за развиване на икономическа
дейност през 2016 г. бе важен приоритет за общинското ръководство. В отговор на
заложеното предизвикателство през годината бяха административно подпомогнати и
стимулирани действията на фирмите, инвестирали на територията на общината –
„Оптикс” АД, и „Green House” ЕАД. Преките ползи от успешната активна стопанска
дейност на инвеститорите е откриването на нови работни места в града.
Активна стъпка към стимулиране на стопанската инициатива
на територията на общината бе продажбата на ЧОС - УПИ ІІІЦентър за социална рехабилитация и интеграция „Миля 2000” на
стойност 353133.19 лв. С това действие общината намери изход за
решаване на назрял проблем. От една страна обречената на разруха,
поради невъзможност за стопанисване, постройка бе продадена, от
друга – създаде се реална възможност за инвестиране в хотелски
комплекс от по-висока категория, съобразно заявените от
инвеститора намерения.
Поради обективните ограничения на общината да инвестира
в стопански дейности, усилията на общинското ръководство за
намаляване на безработицата бяха насочени към реализиране на национални и
регионални програми за заетост. През изминалия отчетен период, който не бе щедър
откъм възможности за участие, бяха наети общо 49 души по следните програми:
- Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания на
Агенция по заетостта – 5 души за 2 г. към Общинска администрация и ОП «БКС и ОИ»;
- Национална програма «Помощ за пенсиониране» на МТСП – Агенция по
заетостта – 1 лице за 2 г. към Общинска администрация;
- Програма «Старт в кариерата» на Агенция по заетостта - 1 лице за 9 месеца към
Общинска администрация;
- Национална програма «Клио» на Агенция по заетостта – 2 души към
Исторически музей за 6 месеца;
- ОП «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020, по схемата «Обучение и
заетост на младите хора» на Агенцията по заетостта - 30 души до 29 годишна възраст за
6 месеца към Общинска администрация – Стрелча и ОП «БКС и ОИ»;
- ОП «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020, по схемата "Осигуряване на
условия за активен трудов живот за хора над 50-годишна възраст и на продължително
безработни" – 3 души към ОП «БКС и ОИ» за 1 година;
- Регионална програма за заетост и обучение на област Пазарджик за 2016 г. – 6
души за 5.5 месеца;
- По чл.41 от ЗНС – 1 лице за 6 месеца.
Община Стрелча използваше всяка предоставена възможност за кандидатстване
по национални и регионални програми, но за съжаление не всички стартираха.

III.

Благоустрояване и устройство на територията

Предприетите през годината действия за ремонтиране и реконструиране на
общинската инфраструктура бяха подчинени на спешната нужда от ремонт на
определени участъци. Изпълнените проекти, включени в капиталовата програма на
община Стрелча са:
› „Извършване на аварийно – спасителни и укрепителни работи на обект „ Подпорна
стена на ул. „Вълк” №9” по плана на град Стрелча” започнат на 22. 06. 2016 г. и
завършен на 12. 07. 2016 г. със следните параметри обща дължина на подпорната стена
- 19 метра със средна височина 2.20 метра. Общата стойност на обекта е 29 398 лева с
ДДС. На 17.08.2016г обектът бе въведен в експлоатация.
› „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр.
Стрелча, етап: Подмяна на водопроводна мрежа
по ул. „Д. Благоев” от О.Т. 22 /бул. „България”/
до О.Т. 106 /източно след моста на река Луда
Яна/“ започнат на 12.10.2016 г. и завършен на
26.10.2016 г. със следните параметри: обща
дължина на водопровода - 259 метра, като в
този участък са изградени 7 сградни
водопроводни отклонения. Общата стойност на
обекта е 96 136 лева с ДДС, а на 16.12.2016 г. е
издадено Разрешение за ползване от ДНСК.
Във връзка с благоустрояването и модернизацията на
общинската инфраструктура на 25.10.2016 г. стартираха
дейностите
по
проекта
„Енергийна
ефективност
на
многофамилна жилищна сграда на бул. ”България” 110 А,Б,В,
във връзка с реализирането на Национална програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Общо санираната сграда има РЗП 3398 м2 и ЗП 650 м2. Поради
лошите метереологични условия, обектът бе спрян на 19.12.2016 г. и по тази причина
той ще бъде реализиран докрай през 2017 г. Общата стойност на обекта е 494 314 лева с
ДДС. Преките ползи от санирането на сградата имат двойно измерение. От една страна
за 36 семейства условията на живот ще бъдат подобрени , от друга – подобрява се
визията на града при един от входовете му.
През този мандат бе извършено енергийно обследване на общински сгради.
През м. юни 2016 г. бяха извършени енергийни одити на сградата НЧ „Просвещение
1871”, за която има и изработен проект за енергийна ефективност, сградата на
Общинска администрация, на поликлиниката и на ДГ „Д-р Ст. Стайков”.
Строително-ремонтни работи бяха извършени в медицинския кабинет в с.
Смилец и Клуба на пенсионера в Стрелча. Обособените манипулационна и чакалня към
медицинския кабинет в с. Смилец направиха възможно функционирането му и се даде
възможност за редовно посещение на лекар в селото.

През годината бяха изпълнени и други дейности по благоустрояването –
възстановено бе 24 м. канализационно отклонение за минерална вода зад сградата на
поликлиниката и бе подменено 100 м. водопроводно отклонение за санирания блок на
бул. „България” 110, като в началото му бе поставен кран, а в края пожарен хидрант.
В началото на летния сезон бяха
предприети
редица
мерки
за
подобряване на предоставяните услуги
на открития минерален плаж. Направен
бе ремонт на големия плувен басейн от
ОП „БКС и ОИ” със собствени
средства.
Общината
прекрати
неизгодния
договор
с
фирма
„Минерални води” ООД, която
стопанисваше
Кафе-аперитива
и
предприе действия по самостоятелно
управление на търговския обект.
Доброто и ефективно стопанисване
на открития минерален плаж през
2016 г. бе отговорна и важна задача за ръководството на общината. За целта бяха
закупени 127 нови шезлонга (общо с наличните 89 станаха 216), 50 плажни чадъра, а
други 40 бяха предоставени от доставчик на безалкохолни напитки след проведени
преговори. Резултатите не закъсняха – броят на плажуващите се увеличи, а за 4-те
месеца на летния сезон шезлонгите бяха наети 5395 пъти с приход 10 823 лв.
Съгласно заложените в приоритета дейности, Общинска администрация
сформира щаб за действия при кризисни ситуации с ясно диференцирани ресори и
отговорности. На 22 юни 2016 г. бе проведено заседание на щаба, на което бяха
проиграни действията на членовете му при възникване на ситуации, свързани с
наводнения и пожари.
Във връзка с проводимостта на реките и деретата при бедствени ситуации бяха
почистени коритото на р. Стрелчанска Луда Яна в градската му част – през м. юли,
дерето край Минерален извор „Банчето” и дерето в с. Смилец – през м. декември.

IV.

Общинска собственост

През отчетната година управлението и разпореждането с общинска собственост се
осъществяваше съобразно приетите от Общински съвет Стратегия за управлението на
общинската собственост на община Стрелча за периода 2016-2019 г. и Програмата за
уптавление и разпореждане с общинската собственост – 2016 г.
Наред с работата по всички текущи дейности и отговорности в ресора, действията
по изработване на Общ устройствен план на община Стрелча бяха в центъра на
изминалата година.
С оглед техническата сложност на задачата и необходимостта от съставяне и
изработване на специфични технически документи, уреждащи обществени отношения
за дълъг период от време, през 2016 година са извършени следните дейности по
разработката на плана:
1. Сключено е Споразумение от 13.05.2016 г. с МРРБ за финансово подпомагане
изработването на проекта за ОУП в размер на 121 253.00 лева - средства от бюджета на
МРРБ, при условие, че споразумението се изпълни до изтичане на бюджетната 2018 г.
2.След провеждане на обществена поръчка е избран изпълнител на архитектурния
проект на Общия устройствен план на Община Стрелча и е сключен Договор №
62/22.03.2016 г. с ЕТ „ АРХПРО- Лъчезар Лалев” ;
3. Общинският съвет Стрелча е приел Решение № 235/28.11.2016 г.
за
финансиране от бюджета на общината на разработването на ОУП до размера на сумата
от 30 314 лева .
4. Сключен е Договор № 296 / 11.2016 г. с „РЕКО ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с предмет :
разработване на Екологична оценка (ЕО) съгласно Задание за определяне на обхвата и
съдържанието на доклада за ЕО, утвърдено от РИОСВ – Пазарджик и Оценка за
съвместимост (ОС) на Общ устройствен план на Община Стрелча .
Към настоящия момент е изготвено и съгласувано Задание за проектиране и
Опорен план, както и Задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклада за
Екологичната оценка.
Грижата за общинската собственост бе основен приоритет през първата година
от мандата. Процесът на актуване на ЧОС и ПОС има следното цифрово изражение:
съставени са 128 акта ЧОС, 22 – ПОС; 65 акта ЧОС и 8 акта - ПОС на земеделски земи.
С оглед ефективното използване на общинската собственост с решение на
Общински съвет бе приет Годишен план за ползване на пасищата, мерите и ливадите за
общо и индивидуално ползване на територията на общината, разпределени бяха
посочените земеделски участъци между собствениците и ползвателите с регистрирани
животновъдни обекти. Сключени бяха 15 договора за наем на пасища, мери и ливади с
обща площ - 4 825.194 дка и с годишна наемна цена - 29 362.88 лв.; 14 договора за наем
на земеделска земя – ЧОС с обща площ 775.117 дка и с годишна наемна цена 14 451.42 лв.

Приходите от наеми на общинска собственост за 2016 г. са на обща стойност 139 827.78
лв., както следва:

От наем на терени са в размер на 19 890.31 лв.,

От наем на помещения са в размер на 25 078.23 лв.,

Събрани приходи от наем на земеделска земя, пасища и ливади са в
размер на 82 476.25 лв.

Приходи от наем на водоеми - 11 837.99 лв.;

Тротоарно право за ползване до 4 кв. м. – 545 лв.

V.

Транспорт, обществен ред и сигурност

В отговор на нуждите на населението бе актуализирано маршрутното разписание на
общинския транспорт. Макар и неголяма транспортната схема на общината е важна
част от ежедневието ни, а стремежът на общинското ръководство е насочен към
повишаване на ефективното обслужване на населението. Във връзка с регулирането и
безопасността на движението бяха поставени 19 броя указателни табели и пътни знаци,
и освежени 13 пешеходни пътеки в града.
Обществените отношения, свързани с осигуряването на общественият ред и защита
на имущество се уреждат с Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред
и общественото имущество на територията на община Стрелча, която беше
актуализирана през м. октомври с Решение №210/27.10.16 г. на Общински съвет.
Мотивите за промените са свързани със съобразяването с изискванията на разпоредбите
на Закона за нормативните актове и Указ №883 по прилагането му, необходимостта от
по-ефективно работещ нормативен акт, а с по-високият размер на санкции очакваме да
се постигне превантивен и респектиращ ефект относно опазването на обществения ред
и имущество.
Поддържането на обществен ред и сигурност в общината бе възможно, както с
активното сътрудничество между Общинска администрация с ПУ – Стрелча, така и с
превантивната дейност на МКБППМН. В следствие на превантивната , корекционно –
възпитателната и проучвателната работа на детско девиантно поведение извършена от
обществените възпитатели, за 2016 г. няма нито едно възпитателно дело, условно
осъдени и настанени деца в поправителни домове, няма насочени деца за социална
закрила.
През цялата 2016 г. към МКБППМН функционираше Консултативен кабинет.
Редовно се провеждаха
консултации на нуждаещи се деца и родители.
Консултативният кабинет работеше с 200 деца, с цел превенция на агресивното
поведение, стреса, страховите неврози и депресивните състояния. Предоставена е
психологическа, педагогическа и юридическа помощ на 125 родители.
През 2016-та година строго се следеше за изправността на видеонаблюдението –
част от предприетите мерки за сигурността и опазването на общинското имущество.
През отчетния период бяха поставени допълнителни камери в задния двор на Общината
и в изложбената зала в Неделева къща в ТИЦ.

VI.

Образование

Стъпка в посока на родителското и гражданското участие в управлението на
образоватения процес бе създаването на обществени съвети към учебните заведения на
територията на общината, съгласно изискванията на новия Закон за предучилищното и
училищно образование. Директорите на ДГ „Др Стайко Стайков”, НУ „Паисий Хилендарски”
и СУ „Св. Св. Кирил и Методий” предприеха
всички
действия
за
сформирането
и
ефективното
им
функциониране.
За
синхронизиране на действащата нормативна
уредба на общината с новите разпоредби на
закона бяха подготвени Наредба за условията и
реда на записване, отписване и преместване на
деца в общинската детска градина на
територията на община Стрелча - приета с Решение № 186/27.09.2016 г. на ОбС –
Стрелча и Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини в
регистър в община Стрелча - приета е с Решение №187/27.09.2016 г.
Добрите практики на общината в сферата на образованието бяха продължени и
през първата година от мандата. На 24 май 2016 г. бяха
присъдени поредните награди „Учител и ученик на
годината” в категориите предучилищно, прогимназиални
и
гимназиално
образование.
Среща
с
педагогическите
колективи
на
образователните институции и с абитуриентите и
техните родители бяха нововъденията през
изминалата 2016 г.
Във
връзка
с
подобряването
на
образователната
инфраструктура
общината
подаде проектно предложение „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на
сградата на ОДЗ „Д-р Стайко Стайков“, ведно с прилежащо дворно пространство в гр.
Стрелча, община Стрелча“ през м. септември 2016 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“, от мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. в ДФ
„Земеделие” на стойност 989383,94 лв. без ДДС.

VII. Култура
Днешна Стрелча е стъпила върху такова културноисторическо наследство, с каквото малко селища могат
да се похвалят. Културният ни живот е тясно свързан с
историческото минало, вековния поминък - розобера и
дълбоките традиции на читалищната самодейност.
Културният календар, който задава рамката на
събитийността
през
годината,
бе
преструктуриран,
като
запази дългогодишните обичани и чакани прояви и бе
обогатен с нови – Празника на мартеницата, срещите с
педагози, абитуриенти и техните родители на 24 май,
общоградското честване на 1-ви юни, Международния ден
на младежта.
Изминалата година бе наситена със запомнящи се и значими културни прояви.
140-та годишнина на Априлското въстание ще остане в летописа на общината с
поредицата от мероприятия, чиято кулминация бе тържественото честване на 30 април.
Заслуга за най-ярката проява – възстановката на събитията от кървавия Април 1876,
имат ръководители и участници – ученици и
учители от СУ „Св. Св. Кирил и Методий”,
самодейните състави
към
НЧ
„Просвещение 1871”,
всички участвали с
жар
и
плам
в
подготовката
и
реализацията
й.
Високата
оценка,
получена от жители и гости на града за организацията на честването на съдбовното за
Стрелча събитие, дава стимул на Общинска администрация за всички следващи
мероприятия.
Празничната атмосфера и многолюдност на Тодоровден, Празника на розата и
Празника на града не отстъпваха по нищо на най-добрите традиции от предходните
години. Големите празници от Културния календар бяха
съпътствани от значими мероприятия. За Празника на града бе
подготвена и експонирана изложба на непоказвани картини на
художника и иконописец Мильо Балтов, която бе представена
от хабилитиран изкуствовед, с което стана възможно и
преоткриването на стрелчанския творец за научната общност.
40-та годишнина от откриването на Жаба могила бе отбелязана
с поставянето на постоянна изложба в предверието на гробницата.

Кметовете на кметства също дадоха своя
принос към празничния живот на общината с
организирането на колоритни и богати относно
програмата дни на Дюлево, Смилец, Свобода и
Блатница.
Богатото археологическото наследство
на Стрелча ни задължава да полагаме усилия за
проучването,
популяризирането
и
съхраняването му. През изминалата 2016-та
година със съдействието на Общински съвет,
който утвърди включените в Програмата за
туризъм археологически проучвания, бяха
организирани и проведени разкопки в м.
Скумсале под ръководството на доц. д-р
Алексей Гоцев. Резултатите са впечатляващи от експедицията на д-р
Китов от 1976-1978 г.
към днешна дата не са
откривани така запазени съдове и артефакти, даващи
еднозначна информация за тракийското минало на района.
Новите находки са вече част от фонда на Историческия музей и
през следващите месеци ще бъдат показани в археологическата
му експозиция.
За щастие, културният живот на малките селища в
България е пряко обусловен от читалищната дейност, тъй
като тази свързаност поддържа и развива в годините
единствената по рода си в света традиция – българското
читалище.
През
изминалата
година
Общинска
администрация – Стрелча подкрепяше всички инициативи
на петте читалища в общината. Самодейните състави, които
участваха в различни форуми бяха подсигурени с
транспорт. Общината заплати и хонорар на професионален
режисьор за дейността на самодейния театър към НЧ „Просвещение – 1871” и така
традицията за нова постановка всяка година бе продължена.
Организирането на събитията от
Културния календар е следствие на
участието на всички културни институции
на територията на общината и част от
политиката
за
синхронизиране
на
действията. Те бяха отразявани от
регионални и национални медии, като това
на практика е реклама за общината и принос
към интегрирания туристически продукт,
който предлагаме.

VIII. Туризъм
Утвърждаването на Стрелча като туристическа дестинация през последните
години извежда работата по изработване на качествен туристически продукт като
приоритетна. Работата в тази сфера се извършваше съобразно приетата с Решение
74/31.03.2016 г. от Общински съвет Програма за туризъм за 2016 г. на община
Стрелча. Финансирането на отделните дейности се осъществяваше от събрания в
общината туристически данък.
Във връзка с рекламирането и презентирането на
Стрелча бяха издадени нови рекламни материали:
- Дипляна, представяща туристическите възможности на
общината;
- Два флаера „Туристически пътеки” и „Празник на
розата”;
Преиздадена бе и дипляна за тракийските скални светилища „Скумсале”, „Кулата” и
„Качулата”, както и рекламен филм за Стрелча със субтитри на английски.
Община Стрелча взе участие в две големи туристически изложения:
Международната туристическа борса „Ваканция Експо 2016” – София и „Уикенд
туризъм” в Русе, където бяха раздадени много материали и осъществени контакти с
туристически агенции. На сайта на общината бе
обособен раздел „Туризъм”, в който са
представени всички забележителности на града, а
в социалната мрежа Фейсбук – рекламна страница.
По отношение на туристическата информация
бяха изработени информационни табла за Жаба
могила и открития минерален плаж.
Въведе се за пръв път и мониторинг на
туристическото предлагане в града чрез попълване
на анкетни карти от госите на местата за
настаняване и посетителите на ИМ и ТИЦ.
Балнеолечението е в основата на туристическия продукт, който предлага
общината. В тази връзка грижата и ефективното
стопанисване на минералните находища е от
изключително значение за общинска администрация.
През 2016 г. Сондаж 1 ХГ метална конструкция бе
покрит, както и ограден първи пояс на сондаж
„Бански каптаж”, според изискванията за учредяване
на
санитарно –охранителните зони. Бяха въведени нови
калолечебни процедури – вана с торфена кал от гр.
Баня и вана с натурална луга от Поморие.
След като Стрелча получи правото за безвъзмездно стопанисване и управление
на минералните находища се създаде възможност таксите за водовземане да се
плащат в общината. През 2016 г. бяха проведени процедури, съгласно Закона за
водите, вследствие на които всички ползватели преминаха към общината.

IX.

Екология и управление на отпадъците

Поддържането на здравословна градска и околна среда е задължение и
отговорност на общинското ръководство. Управлението на отпадъците е в основата
на екологичните действия, предприети от Общинска администрация.
През 2016 г. Община Стрелча започна да депонира събраните битови отпадъци
в Регионално депо за битови отпадъци – Панагюрище. Съобразно новите условия
общината активно участваше в работата на Регионалното сдружение за управление
на отпадъците Панагюрище и Стрелча. На Общото събрание на сдружението бе
договорена
цена за обработка на тон отпадък за общините участници в
сдружението да бъде 18.36 лв. Изготви се и се подписа договор за приемане и
предаване за третиране на отпадъците между членовете на сдружението. Изработен
бе и проект на “Регионална програма за управление на отпадъците”, съвместно с
община Панагюрище, който е внесен в РИОСВ за становище. През отчетния период
бе получено решение за регистрация на община Стрелча за извършване на дейност
по транспортиране на отпадъците, в съответствие с § 1, т.41 и 43 от ДР на ЗУО.
През отчетния период закупихме съдове за битови отпадъци - 399 метални кофи
и 32 бобъра, които бяха разпределени на територията на община Стрелча и са
подсигурени контейнери за зелени отпадъци за всяко населено място.
Във връзка с необходимостта от разделно събиране на отпадъци сред
населението беше проведена разяснителна кампания. Със Заповед № 17 от
07.01.2016 г. на кмета на общината бе
регламентиран начина и местата за
изхвърлянето
на
отпадъци.
Освен
обичайните форми за публичност –
публикуване на сайта на общината и на
информационното табло, бяха предприети
действия всички собственици на търговски
обекти да бъдат запознати със заповедта.
По населените места бяха проведени беседи
с жителите и подробно им беше разяснена
необходимостта от разделно събиране на
отпадъци.
Периодично се раздаваха листовки с указания къде да се изхвърлят видовете
отпадъци.
По отношение на контрола на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци през
годината са констатирани и почистени 6 незаконни сметища по пътя Стрелча –
Копривщица, Стрелча – Панагюрище, в м. Радин дол и в с. Смилец.
Проведохме три кампании за почистване и озеленяване на града:
- На 12 март Общинска администрация проведе почистване на градските
зелени площи и Минералния плаж;
- На 22 април - Кампания за почистване и озеленяване под надслов
„Заедно за чиста и зелена община Стрелча”, съвместно с учебните
заведения.

-

На 4 юни Стрелча стана част Националната кампания „Да изчистим
България заедно”. Събраните 16 тона отпадъци бяха извозени на
Регионалното депо в Панагюрище;

Във връзка с осигуряването на екологично чиста среда и рекултивиране на
терена на старото сметище на 24.04. 2016 г. е входирано за одобрение и финансиране в
ПУДООС проектно предложение „Рекултивация на депо „Черни ниви”/„Окопана” в
землището на град Стрелча”.
През 2016 г. бяха възобновени мерки със седем годишна давност за учредяване
на санитарно-охранителни зони около водовземни съоръжения за питейно – битово
водоснабдяване в с. Блатница и с. Свобода. След внасянето на преписката през 2009 г.
Басейнова дирекция – ИБР – Пловдив, едва през изминалата година бяха направени
лабораторни изпитвания на водата и други корекции по изискванията на проектите и
бяха издадени заповеди на директора на БД ИБР – Пловдив за учредяване на
санитарно-охранителни зони при условия, които общината трябва да изпълни,
включващи актуване на I-ви и отразяване в КДС на II-ри и III-ти пояс, както и
трасиране и обозначаване чрез табели на зоната на място.

X.

Спорт и младежки дейности

Дейностите, насочени към развитието на спорта в Община Стрелча са заложени в
приетите от Общински съвет – Стрелча Стратегия за развитие на физическото
възпитание и спорта в община Стрелча (2016-2020 г.) и Годишен план към стратегията.
На територията на общината дейност през
миналата година дейност развиваха ФК „Барикади”,
Спортен клуб по плуване „Шампион”, Спортен клуб
по таекуон-до „Один” и ученическия волейболен
клуб на СУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Общинска
администрация подпомагаше тренировъчния процес
на СК „Шампион” като предостави закрития басейн
в Градската минерална баня за безвъзмездно
ползване на участниците, а волейболния отбор на СУ
„Св. Св.Кирил и Методий” с транспорт за участия в срещите от Националния спортен
календар на МОН за учебната 2015/2016 г.
С решение на Общински съвет – Стрелча бе предоставена финансова помощ от
1500 лв. за участие в Европейско първенство на двама състезатели от Стрелча от
Спортен клуб по таекуон-до „Один”. По Наредбата за условията и реда за отпускане на
стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Стрелча са
присъдени специалната и годишната стипендия за постигнати високи успехи в спортносъстезателната подготовка и демонстриране физически умения и волеви качества по
време на Европейското първенство и Държавното първенство по Таекуон-до за 2016 г.
на двама състезатели от града.

XI.

Проекти

През периода януари – декември 2016 г. в Община Стрелча са изготвени
и/или реализирани следните проекти:
 Изготвени проекти
- „Подобряване на кът за отдих и възстановяване на детска площадка в УПИ ІХ в град
Стрелча” по Национална кампания „За чиста околна среда – 2016 г.” на тема: „Обичам
природата – и аз участвам” пред ПУДООС – месец февруари 2016 г.
Проектното предложение не е одобрено за финансиране.
- „Реконструкция водопроводна мрежа гр. Стрелча. Подмяна водопроводна мрежа по
24 броя улици с обща дължина 7 430 м.” в Предприятие за управление на дейностите по
опазване на околната среда. Входирано на 15.04.2016 г.
Проектното предложение не одобрено с мотив, че естеството на проекта не е сред
приоритетите за финансиране на ПУДООС и към настоящия момент не е възможно да
бъде отпусната безвъзмездна помощ за реализирането му. Получено е писмо от
ПУДООС, че при промяна приоритетите им или при осигурени финансови средства от
ДФЗ, за благоустрояване на улична мрежа попадаща в обхвата на проекта, Община
Стрелча ще може да подаде Заявление за отпускане на финансова помощ.
- „Рекултивация на депо „Черни ниви”/„Окопана” в землището на град Стрелча”.
Входирано на 21.04. 2016 г. пред ПУДООС.
- „Благоустрояване на улична мрежа в гр.Стрелча, община Стрелча” – месец септември
2016 г. по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, от Мярка 7 – „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г. е подадено проектното предложение в ДФ „Земеделие” на
стойност 1 955 228,68 лв. без ДДС. Проектното предложение е в процес на оценяване от
ДФ „Земеделие”.
„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на ОДЗ „Д-р
Стайко Стайков“, ведно с прилежащо дворно пространство в гр. Стрелча, община
Стрелча“ – месец септември 2016 г. по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“, от Мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. е
подадено проектното предложение в ДФ „Земеделие” на стойност 989383,94 лв. без
ДДС. Проектното предложение е в процес на оценяване от ДФ „Земеделие”.
„Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно
читалище „Просвещение - 1871“, гр. Стрелча, общ. Стрелча“ – месец октомври 2016 г.
по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“, от Мярка 7 – „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г. е подадено проектното предложение в ДФ „Земеделие” на
стойност 361 177,86лв. без ДДС. Проектното предложение е в процес на оценяване от
ДФ „Земеделие”.

Проекти в процес на реализация:
- „Енергийна ефективност на многофамилна
жилищна сграда бул.”България” 110 А,Б,В, във
връзка с реализирането на Национална програма
за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради. Сключени са договори с
избраните изпълнители за изпълнение на
строително монтажни работи и строителен
надзор. На 25.10.2016г. е подписан Протокол
обр. 2 за откриване на строителна линия на обекта. Дейностите по проекта се
изпълняват.
- „Център за социални услуги в домашна среда” по
ОП „Развитие на човешките ресурси” по процедура
„Независим живот. В следствие на изпълнението на
дейностите бе извършен текущ ремонт на помещения
– приемна и тоалетна в Домашен социален патронаж,
който включи – смяна на плочи на пода, измазване на
стени и тавани, подмяна на електрическото
осветление, ремонт на тоалетните, а приемната бе
оборудвана и обзаведена с одобрената техника и
мебели по проекта. Общата стойност на ремонта е 15 050 лв., а закупеното офис
оборудване е в размер на 5000,00 лв.
Назначени са 36 лични асистенти, 7 социални асистенти и 7 домашни помощници,
които са преминали през въвеждащо обучение. Предстои провеждане на две
надграждащи обучения на доставчиците на социални услуги. Социални услуги в
домашна среда се предоставят на 66 потребители.
- Изготвяне на Общ устройствен план на Община Стрелча.
-„Осигуряване на топъл обяд в Община Стрелча” по Оперативна програма за храни
и/или основно материално подпомагане по процедура „Осигуряване на топъл обяд 2016”. Проектът е за период от 01.07.2016 г. до 30.04.2017 г.
- „Модернизация на кухня към Домашен социален патронаж - гр. Стрелча, чрез
закупуване на кухненско оборудване”, финансиран от Фонд „Социална закрила” към
Министерство на труда и социалната политика. Проектът е на стойност 23550,00 лв. с
ДДС, от тях 21195, 00 лв. са средства от Фонд “Социална закрила“ и 2355,00 лв.
собствено участие. Подобрена е материално-техническата база на Домашен социален
патронаж като през м.октомври 2016 г. бе доставено и монтирано следното кухненско
оборудване: хладилен шкаф 2 врати; фризер шкаф с 2 врати; електрическа пекарна
(фурна) на три нива; конвектомат – 6 тави с размери gn1/1; зеленчукорезачка;
картофобелачка; тави - 5 броя. gn 2/1; тави - 6 бро. gn 1/1; тенджера алпака- 5 бр.;
електрическа скара комбинирана

XII. Социални дейности
Действията по насърчаване на раждаемостта и подкрепа на младите семейства на
територията на общината започнаха в началото на мандата с приетите решения на
Общински съвет за увеличаване на еднократната помощ от 500 лв. на 1000 лв. за
новородено дете и безплатна детска градина. През 2016 г. 36 семейства получиха
еднократната помощ. Общината дофинансира ДГ „Д-р Стайко Стайков”, за да бъдат
подпомогнати младите семейства с свобождаването им от такса - значима и непозната
досега в града социална мярка.
Грижата за хора от уязвимите
групи в общината бе сред водещите
дейности през първата година от
мандат 2015-2019. Усилията бяха
насочени
към
реализиране
на
ангажирана
и
последователна
политика
за
подкрепа
на
потребностите хората с увреждания,
уязвимите групи и възрастните хора от общността. През м. март от Общински съвет бе
приет нов Правилник за организацията и дейността на клубовете за пенсионери и
инвалиди на територията на Община Стрелча, който регламентира и дейността на
клубовете за инвалиди. Нови 4 клуба станаха реалност през 2016 г. - клубове на
пенсионерите и инвалидите в с. Свобода и с. Блатница. Община Стрелча активно
подпомагаше творческите изяви на членовете на клубовете.
Клубът за психично здраве - Стрелча към Център „Човеколюбие” - Пазарджик
безвъзмездно ползва помещение в Младежкия център за седмичните сбирки на
членовете, а за Коледа общината им подсигури транспорт за участие в празника на
областната структура. Подкрепа бе оказана и за организиране на 20 август 2016 г. на
фотографска сесия Help-Portrait – световно движение на фотографи и доброволци за
снимане и подаряване на портрети на хора в неравностойно положение.
През 2016 г. Община Стрелча предостави следните социални услуги:
1.Домашен социален патронаж
Домашен социален патронаж извършва социални услуги по домовете на лица над 60
годишна възраст; инвалиди с 50% и над 50% намалена работоспособност;
Капацитетът на ДСП през годината беше 120 патронирани лица.
През отчетния период услугите, предоставени от ДСП са:
- Доставка на храна в дома, поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищните
помещения, обитавани от обслужвания;
- Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност или
тежко заболяване; помощ в общуването и в поддържането на социални контакти;
- Битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост,
заплащане на ел.енергия, телефон и други със средства на лицето;
- Съдействие за изготвяне на необходимите документи за помощи за отопление пред
Дирекция „Социална закрила”, за явяване на ТЕЛК и др.;
- Съдействие при осъществяване на контакт с личния лекар;
- Внасяне на дърва и запалване на печките през зимния период.
- Допълнително предоставени продукти за Великден, за коледните и новогодишни
празници.

2.Услугата „Топъл обяд”
От 01.07.2016 г. предоставяме услугата „Топъл обяд” по Оперативна програма за
храни и/или основно материално подпомагане по процедура „Осигуряване на топъл
обяд - 2016”. Безплатна топла храна получават 52 лица от предварително определени
целеви групи.
3.Приемна грижа
 За отчетния период едно дете е настанено в едно приемно семейство.
4.Услугите Личен асистент, Социален асистент и Домашен помощник се
предоставяха по проект „Център за социални услуги в домашна среда” по процедура
„Независим живот”.
Проектът бе насочен към подобряване на качеството на живот на лица с трайни
увреждания и възрастни хора над 65 г. в невъзможност при самообслужване в
общината. Значителна част от усилията по проекта целяха създаване на подкрепяща
среда за развитие и утвърждаване на социалните услуги в домашна среда. По проекта
бяха предоставени социални услуги на 66 лица с трайни увреждания и възрастни хора
над 65 г., 57 лица са обхванати от основния списък и 9 лица от резервният списък на
потребителите.

XIII. Административно обслужване
Във връзка с компетентното изпълнение на служебните задачи, със стремежа за
повишаване на квалификацията и професионалните умения през 2016 г. бяха
организирани участия в различни обучения на служители на Общинска администрация
– Стрелча.
От „Специализирана администрация” в обучение, отнасящо се към спецификата на ЗУТ
участваха двама служители от звено „Устройство на територията, кадастър и
регулация”. Във връзка с промените в ЗОП двама служители на звено „Евроинтеграция,
регионално развитие и обществени поръчки” посетиха обучение на НСОРБ.
Повишаване на квалификацията относно работата с ИСУН имаха двама служители.
От служителите на „Обща администрация” обучение, насочено към промените в Закона
за държавния служител бе посетено от гл. счетоводител, гл. специалист „Човешки
ресурси” и от секретаря на общината. Гл. експерт „ГРАО и жалби” участва в семинар
относно нововъведенията в Изборния кодекс.
През изтеклата година бяха предприети организационни мерки за подобряване на
качеството на административното обслужване и създаване на нови образци на
документи – входящи за потребителите – заявления, декларации, и изходящи /от страна
на администрацията/ - заповеди, протоколи, решения, различни индивидуални
административни актове, издавани от кмета на общината.
За улеснение на гражданите и оптимизирането на дейностите в звено ГРАО
кметствата в Дюлево, Смилец и Блатница бяха оборудвани с необходимата
информационна техника и снабдени с електронен подпис за използване на национална
база данни по Наредба №РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения
въз основа на регистъра на населението.

Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Първата година от мандата, когато се
изграждат основите е най-трудна. Надявам се, че
предоставената информация за постигнатото,
макар и в синтезиран и обобщен вид, подкрепя това
определение. Няма да скрия, че трудностите бяха
много и пред нас стоят за разрешаване още много сериозни проблеми.
Уверявам Ви, че и в следващите три години от мандат 2015-2019
общинска администрация и аз лично като кмет няма да пестим сили, за
да постигнем основната си цел, а именно - подобряването на условията за
живот на жителите на общината.
Разчитам на Вашето активно участие в този процес, защото той
трябва да бъде двустранен, чрез изразяване на градивна критика,
отправяне на мнения и препоръки по отношение на нашата работа.

