
 

 

                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
Отчет за изпълнение на целите за 2016 г. 
  
Наименование на администрацията: Общинска администрация Никола Козлево, област Шумен 
 

1 2 3 4 5 

Цели за 2016 г. Дейности Резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
самооценка 

 

Индикатор за 
целево състояние 
/заложен в 
началото на  2016 г./ 

Индикатор за текущо 
състояние 
/отчетен в края на 
2016 г./ 

1. Приемане на 
балансиран бюджет 
2016 и създаване 
условията за 
неговото 
изпълнение 

Приемане ясни 
приоритети, антикризисни 
мерки, актуализация на 
вътрешно нормативната 
уредба, осигуряване на 
прозрачност 

Приет бюджет 2016 с решение № 
4 по протокол № 1 от 25.01.2016 
год. 

Приет бюджет 2016 Приет бюджет 2016 с 
решение № 4 по 
протокол № 1 от 
25.01.2016 год. 

напълно  
постигната  
цел /100 %/ 

 

2. Ефективно и 
ефикасно 
разходване на 
бюджет 2016 

Извършване на разходи в 
бюджетните дейности при 
спазване на СФУК и 
Закона за публичните 
финанси 

109,01 % изпълнение на 
собствените приходи по бюджет 
2016 

100 % изпълнение 
на собствените 
приходи по бюджет 
2016 

109,01 % изпълнение на 
собствените приходи по 
бюджет 2016 

напълно  
постигната  

цел /100 %/ 

3. Повишаване 
събираемостта на 
просрочени 
вземания 

Съставяне, връчване и 
изпълнение на Актове за 
установяване на 
задължения, събиране на 
задължения по реда на 
ГПК 

Събрани 375  лв. просрочени 
вземания 

Събиране на всички 
просрочени 
вземания 

Останали за събиране 
11 441  лв. просрочени 
вземания 

незадоволително  
постигната  
цел /под 50%/ 

4. Подобряване на 
околната среда в 
населените места  
 

Увеличаване на 
рехабилитираните зелени 
площи 
 

2 бр. Внесени проекти за 
финансиране по ПУДООС 
2 бр. Одобрени и реализирани 
проекта 

Одобрени и 
реализирани 
проекти за 
финансиране от 
ПУДООС – 4 бр.  

2 бр. Внесени проекти 
за финансиране по 
ПУДООС 
2 бр. Одобрени и 
реализирани проекта: 
1.  Детски кът – с. Пет 
могили; 
2. Зелен кът в с. 
Вълнари 

задоволително  
постигната  
цел /50 и над 50%/ 

5. Превантивни 
мерки за 
намаляване на 
щетите от 
наводнения. 

Възстановяване на 
язовирната стена на яз. с. 
Каравелово 

Изготвен проект „Почистване и 
корекция на р. Хърсовска, 
преминаваща през 
урбанизираната територия на с. 
Каравелово, община Никола 

Одобрен и 
реализиран проект 
за финансиране от 
МКВПМС – 1 бр. 

0 бр. изпълнени проекти незадоволително 
постигната  
цел /под 50 %/ 



 

Козлево, област Шумен“, внесено 
проектно предложение в 
МКВПМС с Входящ № 953900-
2084 от 07.12.2016 г. 
Извършени са дейности със 
собствени средства по 
възстановяване и почистване на 
язовирната стена, 
възстановяване на 
кран/преливник 

6. Приемане на 
стратегически 
документи за 
програмен период 
2014 – 2020 год. 

Приемане на Общ 
устройствен план на 
Община Никола Козлево; 
Приемане на „Програма 
за опазване на околната 
среда 2014-2020”; 
Приемане на „Програма 
за управление на 
отпадъците 2014-2020” 

Изготвен е предварителния 
проект на общия устройствен 
план 
Изготвена е„Програма за 
опазване на околната среда 
2014-2020”; 
Изготвена е „Програма за 
управление на отпадъците 2014-
2020” 
 

Приети:  
 -  Общ устройствен 
план на Община 
Никола Козлево; 
 - „Програма за 
опазване на 
околната среда 
2014-2020”; 
 - „Програма за 
управление на 
отпадъците 2014-
2020” 
 

Изготвен е 
предварителния проект 
на общия устройствен 
план 
Приета с Решение № 5 
по Протокол № 1 от 
25.01.2016 г. „Програма 
за опазване на 
околната среда 2014-
2020”; 
Приета с Решение № 6 
по Протокол № 1 от 
25.01.2016 г. „Програма 
за управление на 
отпадъците 2014-2020” 

задоволително  
постигната  
цел /50 и над 50%/ 

7. Подобряване на 
жизнената среда в 
населените места 

Основен и текущ ремонт 
на улици в населените 
места на територията на 
община Никола Козлево 

Обекта е премахнат от 
капиталовата програма на 
общината. Средствата са 
пренасочени за реализация на 
други обекти 

Ремонтирани 1 бр. 
улични отсечки в с. 
Ружица 

Ремонтирани 0 бр. 
улични отсечки в с. 
Ружица 

незадоволително 
постигната  
цел /под 50 %/ 

8. Максимално 
оползотворяване на 
възможностите за 
финансиране от 
фондовете на ЕС 

Подготовка и 
кандидатстване с проекти 
за финансиране по ОП 
„Добро управление”, ОП 
„Наука и образование за 
интелигентен растеж”, ОП 
„Региони в растеж”, ОП 
„Околна среда” или ПРСР 

Внесени 3 проектни предложения 
по ПРСР 2014-2020 

2 бр. подготвени и 
внесени проекти за 
финансиране по 
оперативните 
програми 

1. ИД НОМЕР: 
27/07/2/0/00480; 
 
2. ИД НОМЕР: 
27/07/2/0/00495; 
 
3. ИД НОМЕР: 
27/07/2/0/00541. 

напълно  
постигната  
цел /100 %/ 

 

9. Подобряване 
сградния фонд на 
културни институции 

Ремонт на НЧ с. Цани 
Гинчево 

Извършен ремонт на НЧ с. Цани 
Гинчево 

1 бр. ремонтирани 
читалища 

1 бр. ремонтирани 
читалища 

напълно  
постигната  
цел /100 %/ 

 

 
Имена и длъжност на попълващия: Петър Димитров – секретар на Община Никола Козлево                                                                 


