ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА АВРЕН (2014-2020)
ЗА 2015 год.
Общинският план за развитие /ОПР/ е основен документ за стратегическо
планиране и програмиране на регионалното развитие в Република България,
регламентиран със Закон за регионалното развитие и Правилник за неговото
прилагане.
Като стратегически документ, ОПР обвързва сравнителните предимства и
потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия – Община Аврен
проспериращ туристически и културен център на Черноморското крайбрежие,
осигуряващ добри условия на живот на своите жители, привлекателно място за
посещение и инвестиции, с обща цел: постигане на устойчиво икономическо,
социално, културно и пространствено развитие на Общината, чрез активизиране на
собствения потенциал и сближаване в областен и национален мащаб.
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за
развитие на Община Аврен през 2015 год. е разработен в изпълнение на чл. 23, т.4 и
т.5 от Закона за регионално развитие, чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за
регионално развитие и приетите приоритети и изпълнените мерки, заложени в
Общински план за развитие 2014 год. – 2020 год.
Съгласно чл.91, ал.8 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното
развитие годишният доклад на ОПР съдържа:
1.
Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие и в частност
промените в социално-икономическите условия в общината.
2.
Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите в ОПР.
3.
Заключения и предложения за подобряване на резултатите от
наблюдението.
1. Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие в частност
промените в социално-икономическите условия в общината.
Население на Община Аврен.
Съгласно Таблицата на населението по постоянен и настоящ адрес публикувана
на интернет страницата на ГД ГРАО към Министерството на регионално развитие и
благоустройство към 31.12.2014 год. жителите с постоянен адрес на територията на
Община Аврен са 7 847 и по настоящ адрес – 9 583, като към 31.12.2015 год. жителите
с постоянен адрес са 7 860 и по настоящ адрес – 9 993.
С очертаните тенденции към намаляване броя на населението за страната и за
област Варна, община Аврен не попада в групата на силно обезлюдяващите се
общини.
Икономика.
В икономическо отношение Община Аврен заема по-скромно място в социалноикономическия комплекс на Област Варна. Това се дължи на по-ограничените ресурси
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и на по-малкия икономически потенциал, с които разполага. Независимо от това,
икономическият сектор до голяма степен съответства на възможностите на общината и
на влиянието на външните и вътрешни фактори.
В аграрния сектор се наблюдава тенденция за по-интензивно използване на
наличния поземлен ресурс. Положителни тенденции се наблюдават в нарастване на
площите, заети от трайни насаждения.
2.Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите от ОПР.
Изпълнението на мерките през 2015 год. по планираните приоритети, заложени в
Общинския план за развитие на Община Аврен за периода 2014 год. – 2020 год. са
както следва:
Стратегическа цел 1:
Постигане на интелигентен икономически растеж, чрез развитие на собствения
потенциал и акцентиране върху иновации и икономика на знанието, съчетано с
ефективно опазване на околната среда.
Приоритет 1.1. Подкрепа за обвързано развитие на икономически дейности с
акцент върху свързаните с морето („морска индустрия”).
Мярка 1.1.1. Подобряване на инфраструктурата, свързана с развитието на
морската индустрия.
Мярка 1.1.2. Развитие на рибарството и аквакултурите и управление на
крайбрежните риболовни зони.
Мярка 1.1.3. Подкрепа институционалното развитие на МСП и формиране на
земеделски, индустриални и туристически клъстери.
Мярка 1.1.4. Осъществяване на комуникация и координация между
образователните институции и бизнеса.
Приоритет 1.2. Разнообразяване на туристическото предлагане и включване на
природното и културно богатство от цялата територия на общината.
Мярка 1.2.1. Активизиране на развитието на туризма на територията на
общината.
По Проект „Модернизирана информационна инфраструктура в община Аврен”
по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 03/313/00142/19.11.2012 год. по
Програма за развитие на селските райони през 2015 год. беше създаден туристически
информационен център в с.Аврен, чрез включване на нови технологии в
информационното обслужване на граждани и туристи в общината. По проекта беше
изготвена Маркетингова стратегия за развитие на туризма за периода
2015 год. - 2020 год., след което същата беше приета с решение № 1108 на заседание
№ 42 на Общински съвет – Аврен, проведено на 23.04.2015 год. По проекта беше
създадена изложба на местното етнографско наследство и природни забележителности
на Община Аврен в интернет. За всеки един от създадените филми се разработи версия
за показване в интернет с високо качество и с озвучаване на пет езика. За нуждите на
постоянната изложба бяха закупени специализирани компютърни системи,
предназначени за обществено ползване с възможност за търсене и показване на аудиовизуална информация, управлявани чрез допир до екрана.
Мярка1.2.2. Създаване на специфичен регионален туристически продукт на
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основата на културното и природно богатство.
По проект „Регионален туристически продукт „Различното преживяване –
качество, полза и стойност““ с бенефициент Община Варна и партньори Община
Аксаково, Община Аврен, Община Девня, Община Белослав и Варненска
туристическа камара бяха разработени 6 маршрута /еднодневни и двудневни/ за
посещение на обекти, включително карти на маршрутите с подробна информация за
туристите и примерни програми за посещение; организирани бяха 6 експедиентски
пътувания за дистрибутори, журналисти и проведени 4 работни срещи с туристически
агенти и туристически оператори, автори на пътеводители, журналисти, пишещи за
туризъм, неспециализирани дистрибутори/ музеи, културни и конгресни центрове,
тематични паркове и атракции и др.; разработени бяха фен-страници в социалните
мрежи Facebook и Twitter и създадени профили в най-популярните платформи за
видеообмен YouTube и Vimeo; подготвени бяха сценарии на рекламни кампании и на
сценарии за мероприятия за популяризиране на регионалния туристически продукт;
изготвен беше маркетингов план за позициониране на регионалния туристически
продукт; беше заснет рекламен 3 минутен видеоклип, който е излъчен по
регионални/местни и национални телевизии; публикации в регионални и национални
издания; организирани бяха 7 участия в международни и национални туристически
борси, изложения и панаири.
По отношение на съхраняване на културно - историческото наследство през
2015 год. със средства осигурени от Община Аврен се извършиха дейностите
заложени в Програмата за развитие на читалищната дейност на стойност 103 520 лв.
Фолклорните състави към читалищата на територията на общината участваха
във фолклорни фестивали, концерти, събори и надпявания, с цел популяризиране на
традициите и обичаите характерни за населените места на територията на Община
Аврен.
Участията на самодейните колективи, средствата за хореографи, корепетитори
и възнагражденията на художествени ръководители се финансираха със средства на
Община Аврен.
Приоритет 1.3. Повишане на местния капацитет за генериране на растеж,
подобряване на координацията и партньорството при изпълнение на стратегически
документи, развитие на проектен капацитет.
Мярка 1.3.1. Популяризиране и подкрепа за усвояване на средства от
европейските финансови инструменти.
Мярка 1.3.2. Увеличаване на административния капацитет за разработване,
управление и мониторинг на проекти.
По Проект „Повишаване квалификацията на служители от Община Аврен за покомпетентна и по-ефективна администрация“, който се осъществи с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“ общински
служители повишиха професионалните си умения, квалификация и компетенции по
различни теми: „Стратегическо управление и разработване на публични политики",
„Етика и превенция на корупцията в държавната администрация“, „Социално
интегриране на малцинствените групи в община Аврен”, проведени бяха обучения по
английски език, обучения свързани с необходимостта от ИТ среда, обучения за
подобряване и модернизиране на управленско – административния капацитет, чрез
усъвършенстване на познанията, стиловете и практиките на лидерство в съответствие с
ефективните управленски модели, екипна ефективност, мотивация и решаване на
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конфликти в екипа.
Приоритет 1.4. Стимулиране на вътрешното и външното сътрудничество и
партньорство.
Мярка 1.4.1. Формиране на активни партньорства между местната власт, НПО.
Мярка 1.4.2. Подобряване на социалното, икономическото и културното
сътрудничество и сближаване между общините в областта за реализиране на
съвместни инициативи за развитие.
На 7.12.2015 год. по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни
дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 год. – 2020 год. беше сключен Договор
№ РД 50-181 от 07.12.2015 год. за създаване на Местната инициативна група „АвренБелослав“. Целта на проекта е развитие на техническата, културна, туристическа и
социална инфраструктура на територията на Община Аврен и Община Белослав. Към
настоящият момент е учредена Местната инициативна група „Аврен- Белослав“ и е
изготвена многосекторна стратегия за местно развитие „Водено от общностите местно
развитие“ в съответствие с условията и изискванията, заложени в приложимите
Регламенти на ЕС и подзаконовата нормативна база.
Стратегическа цел 2:
Подобряване на качеството на живот и смекчаване на социалните неравенства,
чрез увеличаване на заетостта и доходите и оптимизиране на системите на
здравеопазването и социалните услуги, образованието и културата.
Приоритет 2.1. Подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на
заетостта и доходите на населението.
Мярка 2.1.1. Повишаване на заетостта и доходите с акцент на младежката
заетост.
През отчетния период беше осигурена трудова заетост по проекти и програми,
както следва:
по Регионална програма за заетост на Община Аврен - разкрити
10 работни места на осем часов работен ден за срок от 6 месеца на длъжност
„Поддръжка гробищни паркове“;
по мярка чл.36а от Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ - назначено
едно лице до 29 годишна възраст на седем часов работен ден за 6 месеца на длъжност:
„Метач“;
по мярка чл.36б от ЗНЗ – назначено едно лице до 29 годишна възраст на
осем часов работен ден за 18 месеца на длъжност „Готвач“;
по мярка чл.36, ал.2 от ЗНЗ - назначено едно лице с трайни увреждания на
осем часов работен ден за 12 месеца;
по мярка чл.41 от ЗНЗ - назначено едно лице на осем часов работен ден за
6 месеца;
по мярка чл.46 от ЗНЗ - назначено едно лице на осем часов работен ден за
6 месеца;
по мярка чл.52, ал.2 от ЗНЗ - назначено едно лице на осем часов работен
ден за 6 месеца;
по Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни
4

увреждания са разкрити три работни места на пълен работен ден за 24 месеца;
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Проект „Нови
възможности за грижа“ - разкрити шест работни места за срок от 10 месеца на
длъжност „Личен асистент“;
по Проект „Подкрепа за заетост“ бяха разкрити четири работни места в
населените места: Дъбравино, Синдел и Юнак с работодател Областен управител на
Област с административен център – гр. Варна на осем часов работен ден за срок от
4 месеца;
по Проект „Красива България“ за обект Народно Читалище
„Н. Й. Вапцаров– 1908“, находящ се в с.Синдел беше осигурена заетост на осем лица,
регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ – Долни чифлик, филиал - Аврен за срок от
4 месеца на осем часов работен ден;
по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“, Проект „Нови
възможности за грижа“ през отчетният период 6 лични асистента обгрижват
7 потребители с трайни увреждания, от които едно дете в населените места:
Бенковски, Китка, Приселци и Синдел. Проекта се реализира за период от
11.05.2015 год. до 29.02.2016 год. включително.
През отчетният период Общинска администрация – Аврен кандидатства за
разкриване на две работни места по Програма „Старт на кариерата“ по професионални
направления „Педагогика“ и „Архитектура, строителство и геодезия“, съответно по
специалности: „Социална превенция“ и „Архитектура, строителство и геодезия“.
Работни места не бяха разкрити по програмата, т.к. за специалност „Педагогика“
нямаше постъпили заявления за кандидатстване в Община Аврен, а по специалност
„Архитектура, строителство и геодезия“ класиралият се кандидат изрази желание да
започне работа в друга община.
Мярка 2.1.2. Стимулиране на трудовата мобилност, професионалното
образование и ученето през целия живот.
През 2015 год. беше проведен курс за професионално обучение по Проект
„Красива България“ в с. Синдел по специалност „Основи на довършителните работи“.
Единадесет лица придобиха професионални умения за 41 работни дни.
Мярка 2.1.3. Повишаване на образователното равнище сред групите на
етническите малцинства.
През отчетния период приключи реализацията на дейностите по проект
„Модерните европейски кухненски технологии в услуга на професионалната
гастрономия“ на стойност 21 365,00 евро. По проекта 10 ученици повишиха
практическите си умения чрез работа с модерни машини и уреди за обработка на месо,
зеленчуци и плодове, яйчни и тестени смеси, рязане, мелене, топлинна обработка,
замразяване и др. дейности по време на 14 дневна обучителна практика в град
Никотера, Република Италия.
Приоритет 2.2. Подобряване на качеството и достъпността до здравни,
образователни, социални и културни услуги и спортни прояви.
Мярка 2.2.1. Изграждане и обновяване на обекти за здравни и социални услуги,
за образование, спортни и културни прояви, в т.ч. с подобряване на тяхната енергийна
ефективност.
По Проект на Министерство на труда и социалната политика „Красива
България“ - „Ремонт на обект НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1908“ - с. Синдел бяха въведени
мерки за енергийна ефективност: изолации и подмяна на дограма и врати, монтиране
5

на соларна система за топла вода, ремонт на ВиК и електрическа инсталация,
изграждане на отоплителна инсталация, подмяна на подови настилки, ремонт на
помещенията - обособяване на съблекални, гримьорни, санитарен възел, измазване,
шпакловане и боядисване, осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с
увреждания, СМР дейности по фасада. При изпълнение на строително монтажните
работи на обекта бяха обучени и наети безработни лица, регистрирани в Дирекция
„Бюро по труда“, филиал с. Аврен.
По Проект: „Обновяване и развитие на зони за обществено ползване на
територията на Община Аврен с цел повишаване привлекателността и качеството на
живот в района“ през 2015 год. бяха благоустроени паркове в населените места:
Близнаци, Приселци и Тръстиково, чрез засаждане на дървета и зелени храсти.
Изградени бяха спортни и детски площадки, оборудвани с детски съоръжения и
площадки за минифутбол.
През отчетния период се извърши доставка и монтаж на детски съоръжения в
Бенковски, Садово, Казашка река и Болярци на обща стойност 10 502 лв. и изграждане
на паркове в населените места: Близнаци /2 парка/, Приселци /1 парк/ и Тръстиково
/1 парк/ на стойност 486 121 лв., както и оборудване - 28 710 лв.; вертикална
планировка целодневни детски градини в населените места: Бенковски, Садово и
Казашка река на стойност 64 371 лв.; вертикална планировка читалище с. Здравец на
стойност 66 336 лв. и оборудване– 2 091 лв.; ремонт ограда парк с. Приселци на
стойност 17 828 лв.; авариен ремонт ул. „Сълзица“ в с. Дъбравино на стойност
46 000 лв.; придобита сграда за нуждите на Общинска администрация – Аврен на
стойност 3 640 лв. /авансово плащане/.
През отчетния период продължи реализирането на проект „Глобални
библиотеки” в населените места: Дъбравино, Садово и Тръстиково.
Мярка 2.2.2. Подобряване качеството на публичните услуги в администрацията,
образователни, здравни, социални и културни заведения.
На 16.12.2015 год. се подписа договор между Община Аврен и Министерство на
труда и социалната политика за финансиране на дейностите по Проект „Център за
предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за
по - независим и достоен живот в община Аврен“ по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG05M9OP001-2.002 „Независим
живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 год. –
2020 год. Целта на проекта е осигуряване на достоен живот, чрез предоставяне на
услуги за социално включване и услуги в домашна среда за хора, които са в риск от
социална изолация. Създаването на център за предоставяне на социални услуги за
социално включване и услуги в домашна среда кореспондира с идеята за
утвърждаване на децентрализиран модел за предоставяне на социални услуги и
тяхното разгръщане на общинско ниво.
През 2015 год. приключиха дейностите по Проект „Растем различни но заедно”
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Основните дейности по
проекта бяха насочени към две целеви групи – деца в риск /от 0 до 7г./ и техните
родители. Постигнати бяха заложените цели по проекта, а именно предоставяне на
интегрирани социални, образователни и здравни услуги за ранно детско развитие на
децата и подкрепа на техните семейства при отглеждането им.
През 2015 год. по отношение на предоставяне на топъл обяд на жители от
населените места на територията на общината от „Социално предприятие за
обществено хранене“ на 30.04.2015 год. приключиха дейностите по
6

Договор № РД- 04-424 сключен между Община Аврен и Фонд „Социална закрила“
към МТСП по Проект „Обществени трапезарии“, по който беше осигурен топъл обяд
на 81 лица в неравностойно социално положение от населените места: Аврен,
Дъбравино, Казашка река, Синдел, Тръстиково, Царевци и Юнак.
На 04.06.2015 год. беше сключен договор № 2014BG05FMOPOO1-O3.O1-48-CO1
между Община Аврен и Агенция за „Социално подпомагане“ за реализиране на
Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Аврен по Оперативна програма за храни
и/или основно материално подпомагане“. Реално предоставянето на услугата започна
от 04.05.2015 год., като беше разширен обхвата на предоставените социални услуги в
още пет от населените места на територията на Община Аврен, а именно: Бенковски,
Близнаци, Здравец, Приселци и Садово. Общо 154 лица в неравностойно социално
положение ползваха услугата в срок до 31.12.2015 год.
На 21.12.2015 год.. беше подписано допълнително споразумение към договор
№ 2014BG05FMOPOO1-O3.O1-48-CO1 между Община Аврен и Агенция за „Социално
подпомагане“ за реализиране на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Аврен
по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“. Запазена
беше числеността и ползвателите на услугата в срок до 30.04.2016 год.
През отчетният период при заплащане на месечна такса за ползване на услугите
предоставени от „Социално предприятие за обществено хранене в Община Аврен" се
обслужваха и около 100 лица - потребители на социалните услуги.
Във връзка с качествено предоставяне на услуги от служителите в Общинска
администрация– Аврен бяха проведени обучения на кметовете на кметства и главни
специалисти към тях за работа с информационните масиви, в резултат на което същите
електронно издават удостоверения. Във връзка с изискванията на Закона за
гражданска регистрация стартира въвеждането на данни в електронен личен
регистрационен картон; в Отдел „Местни данъци и такси“ към Дирекция
„Инфраструктура и инвестиционна политика“ на основание чл.54 от Закона за
местните данъци и такси беше сключено споразумение между Община Аврен и
изпълнителна агенция „Автомобилната администрация” към Министерството на
транспорта и фирма „Инфосистемс” за обмен на информация и получаване на данни за
зачислените автомобили в КАТ на територията на Общината.
През отчетния период беше открит „Медицински център Младост Варна“ ООД в
с. Приселци, който обслужва жителите в Общината. Предоставя се възможност на
населението да ползва специализирани медицински услуги.
Стратегическа цел 3:
Устойчиво и интегрирано териториално развитие чрез подобряване на
техническата инфраструктура, на териториалната свързаност, опазване качеството на
околната средата.
Приоритет 3.1. Опазване на околната среда и щадящо използване на
териториалните ресурси.
Мярка 3.1.1. Публично осъзнаване и ограничаване на негативните въздействия
върху околната среда и превенция на риска.
В началото на 2015 год. беше сключен Договор за изготвяне, изследване и
анализ на морфологичния състав на твърди битови отпадъци генерирани на
територията на общината.
През отчетния период се сключи договор за изграждане на система за разделно
събиране на отпадъци от опаковки. Предоставени бяха контейнери, тип „Ракла“ за
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разделно събиране на хартия, пластмаса, метал, стъкло, както и картонени кошчета
предназначени за административните сгради и учебните заведения за разделно
събиране на хартия, пластмаса и метал. Община Аврен разполага и с кошчета за
разделно събиране на негодни за употреба батерии. През 2015 год. се увеличиха
съдовете за твърди битови отпадъци, разположени в населените места.
Мярка 3.1.2. Подобряване на водоснабдителната и канализационна мрежи.
По Проект „Изграждане на уличен водопровод в кв. 50 и част от кв. 49 и
кв. 51 по кадастралния и регулационния план на с.Близнаци /Долен Близнак/, Община
Аврен, Област Варна“, финансиран от Предприятие за управление на дейностите по
опазване на околната среда към Министерство но околното среда и водите беше
подменена част от съществуващата водопроводна инфраструктура в с. Близнаци на
обща дължина на водопровода– 611,30 м. с цел намаляване прогресивно режийните
разходи за водопренос, чрез подмяна на съществуващите азбесто-циментови и
стоманени тръби с тръби и части от нови, висококачествени материали и намаляване
на разходите за аварийно ремонтиране на водоснабдителната инфраструктура, чрез
целеви строително-ремонтни дейности.
По Проект „Изграждане на уличен водопровод в кв. 8 по кадастралния и
регулационния план на с. Близнаци /Горен Близнак/, Община Аврен, Област Варна“,
финансиран от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната
среда към Министерство но околното среда и водите бяха реконструирани три клона
уличен водопровод с обща дължина 667,50 м. Реконструираният водопровод се
захранва от съществуващ уличен водопровод. След изпълнение на СМР са
възстановяват всички асфалтови и тротоарни настилки. Чрез извършената
реконструкция на водопроводната система се подобри качеството на живот в
населеното място.
По Проект „Подобряване условията на живот в с. Приселци, община Аврен, чрез
реконструкция на водопроводната система и възстановяване на пътната настилка” по
Договор за безвъзмездна финансова помощ № 03/321/01270/27.11.2012 год. по
Програма за развитие на селските райони беше реконструирана водопроводна система
в с. Приселци, осигури се качествена и съвременна ВиК инфраструктура, чрез подмяна
на старата.
Мярка 3.1.3. Приложение на мерки за енергийна ефективност в обществените и
жилищните сгради.
По Проект на Министерство на труда и социалната политика „Красива
България“ - „Ремонт на обект НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1908“ - с. Синдел бяха въведени
мерки за енергийна ефективност.
Приоритет 3.2. Подобряване на техническата инфраструктура, териториалната
свързаност и достъпността до обектите за публични услуги.
Мярка 3.2.1. Обновяване на селата от общината чрез подобряване на
инфраструктурата, икономическата активност и открояване на спецификата им.
През отчетният период приключиха дейностите по проект „Магистрален
водопровод „Камчийски пясъци“, III-ти етап, подобект от с. Старо Оряхово до
водоеми КК „Камчия““ финансиран от Министерство на икономиката и енергетиката
и Министерство на регионалното развитие.
Мярка 3.2.2. Подобряване на пътната мрежа.
Рехабилитация на пътна мрежа в населените места и между селата през отчетния
период е както следва:
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текущ ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община
Аврен: „Ремонт на път IV – 90038 – с. Синдел - с. Житница, „Ремонт на път IV –
90418– с. Китка – с. Круша, „Ремонт на път IV – 90424 – гр. Белослав – с. Аврен и
„Ремонт на път IV – 90044– с. Бенковски – с. Равна гора на обща стойност 128 845 лв.
Дейностите, които бяха изпълнени при ремонт на четвъртокласната пътна мрежа са
престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонова настилка, полагане на
пластове асфалтобетонова смес, осигуряваща носимоспособността и равността на
пътното платно, изкореняване на дървета, изрязване на храсти, когато е необходимо,
подравняване на терена, разкъртване на бетонови бордюри и тротоари и полагане на
подложка от пясък, уплътняване на основата, където е необходимо;
рехабилитация улична мрежа в населените места: Бенковски и Здравец на
стойност 668 210 лв. - чрез рехабилитацията на съществуващ път и превръщането му в
улица от второстепенната улична мрежа се осигури комфорт при пътуване, върху
равна повърхност, както и добро отводняване. Дейностите, които бяха извършени при
рехабилитацията на пътните отсечки в Бенковски и Здравец са изкопаване на част от
пътното платно, полагане/насип на трошенокаменна фракция, както и полагане на два
пласта асфалтобетоново покритие и подстъпи до съответните частни имоти.
3.
Заключения и предложения за подобряване на резултатите от
наблюдението.
Резултатите по изпълнението на Общинския план за развитие през 2015 год. са
постигнати с финансови ресурси от Общинския бюджет, Националния бюджет,
Програма за развитие на селските райони, Национални програми и Оперативните
програми на Европейския съюз.
Общинската администрация – Аврен следи за всички възможни европейски,
български програми и донорски организации, които биха могли да финансират
отделни обекти, дейности и проекти, което да доведе до постигане целите на
актуализирания Общински план за развитие.
През 2015 год. са реализирани част от мерките за подобряване условията и
качеството на живот на населението на общината: подобрена е инфраструктурата,
която създава условия за растеж и повишаване привлекателността на общината;
подобрено е водоснабдяването; разкрита е нова социална услуга и продължават
дейностите по предоставяне на услугата „Топъл обяд“; подобрено е състоянието на
спортните съоръжения и свързаната с тях инфраструктура; подобрен е капацитетът и
ефективността на работа на служителите от общинската администрация.За
През 2016 год. ще продължава последователната, дългосрочно ориентирана и
ресурсно осигурена общинска политика, адекватна и отговаряща на обективните
социално – икономически и обществени условия за постигане на визията на Община
Аврен.
Настоящия доклад е приет с решение № 240 на заседание № 10 на Общински
съвет-Аврен, проведено на 24 юни 2016 г.
СВЕТЛАНА ТОДОРОВА
Председател на Общински съвет-Аврен
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