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Ежедневно работим за подобряване услугите, които предоставяме на нашите
съграждани – административни, здравни и социални. 2022 година също се очертава да
бъде трудна, включително и за общините. Нашето разбиране е с всяка изминала
година да повишаваме качеството на живот на всички жители на Община
Момчилград.
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Стр. 01
„Първа стъпка
при
изготвянето на
бюджета, бе
откритото и
прозрачно
представяне на
проекта за
бюджет, пред
гражданите.“

Бюджет и финанси
Изпълнение на приходите и разходите по бюджета на
Община Момчилград към 31.12.2021 г.
При изготвянето на Бюджет 2021 г. се приложи оптимален баланс в целите на общината
и наличният финансов ресурс. Направено беше балансирано и законосъобразно
приемане и отчитане на общинския бюджет. Първостепенния и второстепенните
разпоредите с бюджет през цялата година се съобразиха с ангажиментите и
отговорността на всеки разпоредител с бюджет, които са разписани в ясни, разбираеми
за двете страни и подлежащи на постоянен контрол правила за комуникация и
координация. Като първа стъпка при изготвянето на бюджета бе откритото и прозрачно
представяне на проекта за бюджет, текущото и разбираемо отчитане пред гражданите,
своевременното споделяне на проблемите и причините за отложените решения,
въпреки риска от недоволство, със сигурност е по-приемливо от риска от финансова
несъстоятелност на общината. Първата година от мандата ни изправя пред редица
стари и нови предизвикателства – приключване на „последните“ за настоящия
програмен период важни инвестиционни проекти и съпътстващите ги финансови
корекции, стартиране на подготовката на основния ни стратегически документ –
общинския план за развитие за 2021 – 2027 г. Първоначално одобреният бюджет за
2021 г. е в размер на 18 116 217 лв. Към 31.12.2021 г. бюджета е в размер на 21 872 360
лв.

Изпълнението към 31.12.2021 година на приходите и
разходите по бюджета на Община Момчилград за
държавни дейности.
Приходи за делегирани държавни дейности
Уточненият план към 31.12.2021 г. на бюджета за държавни дейности на общината е в
размер на 13 322 966 лв. Изпълнението е 12 204 390 лв.
Разходи за делегирани държавни дейности по параграфи
§01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни
правоотношения
При годишен първоначален план 7 111 890 лв., уточнен план към 31.12.2021 г. в размер
на 7 301 964 лв. . и численост 413, 50 бр., изпълнението е 5 776 549 лв. и численост
405,75 броя.
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§02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала
При годишен уточнен план 1 823 083 лв. изпълнението за периода е 1 710 505 лв.
§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател
При уточнен годишен план 1 931 409 лв., изпълнението за периода е 1 842 002 лв.
§ 10-00 Издръжка
При уточнен годишен план 1 823 834 лв., изпълнението е 1 355 299 лв.
§ 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции
Изпълнението за периода е 38 619 лв., при план 33 911 лв.
§ 40-00 Стипендии
При план 24 755 лв., изпълнението е 18 554 лв.
§ 42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
При уточнен план 115 247 лв., изпълнението за отчетния период е 109 553 лв.
§ 43-00 Субсидии за нефинансови предприятия
При уточнен годишен план 108 231 лв. изпълнението е 82 426 лв
§ 45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел
Плана за субсидии за организациите с нестопанска цел е в размер на 126 324 лв.,
изпълнението за отчетния период е в размер на 126 324 лв.
Годишният план за капиталови разходи е 29 500 лева, изпълнението към 31.12.2021 г. е
9 800 лв.

Изпълнение на приходите и разходите по бюджета за
местни дейности на Община Момчилград към 31.12.2021 г.
По местните приходи
Общата сума на приходите за местни дейности към 31.12.2021 г. е 3 447 356 лв.
Приходи от Републиканския бюджет
Първоначалния годишен план на общата изравнителна субсидия е 1 780 200 лв.,
изпълнението е 1 780 200 лв., което е 100 на сто от годишния план.
При годишен план 1 466 400 лв. целевата субсидия за капиталови разходи е 1 466 400
лв. Субсидията е изпълнена 100 на сто.
Имуществени и други данъци
Приходите от имуществени и др.данъци са в размер на 1 195 601 лв. или 118,73 на сто
спрямо първоначалния план от 1 011 800 лв.
Неданъчни приходи
Неданъчните приходи към 31.12.2021 г. са в размер на 2 251 755 лв. или 133,07 на сто
спрямо първоначалния план от 1 692 052 лв.
По разходите за местни дейности
§01-00

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни

правоотношения
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Изпълнението е 465 986 лв. при първоначален план 590 320 лв.
§02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала
При годишен уточнен план 406 004 лв., изпълнението е 518 596 лв.
§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател
При уточнен годишен план 160 480 лв., изпълнението за периода е 136 911 лв.
§ 10-00 Издръжка
При уточнен годишен план 4 301 177 лв., изпълнението е 3 860 961 лв.
§ 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции
Изпълнението за периода е 108 080 лв., при план 80 774 лв.
§ 42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
При уточнен годишен план 25 500 лв., изпълнението за отчетния период е 25 280 лв.
§ 43-00 Субсидии за нефинансови предприятия.
При годишен план 0 лв., изпълнението за второто тримесечие е 0 лв
§ 45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел
Годишен план в размер на 70 000 лв. , изпълнение – 74 500лв.
§ 46-00 Разходи за членски внос
При годишен план 14 000 лв., изпълнението за второто тримесечие е 15 682 лв.
§ 22-00 Разходи за лихви по заеми
При първоначален годишен план 1 000 лв., изпълнението за отчетния период е 977 лв.
Уточненият към 31.12.2021 г. план за капиталови разходи 2 453 291 лева, изпълнението
към 31.12.2021 г. е 2 107 887 лева, което е 85.92 от годишния план.

Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи
Уточненият план по разхода за дофинансиране на държавни дейности към 31.12.2021 г.
е в размер на 278 716 лв. Изпълнението за годината е 196 493 лв., което е 70.50 на сто
от утвърдения годишен план.

За извънбюджетните сметки и фондове.
Община Момчилград изпълнява следните програми и проекти, финансирани от НФ,
Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие“ и Други европейски средства:
1. Проект BG051PO001-5.2.11 "Приеми ме" по ОП "РЧР" – назначени лица – 2 бр.
2. Проект

№

BG06RDNP001-7.001

–

Реконструкция

и

рехабилитация

на

съществуващи улици и тротоари в гр.Момчилград;
3. Проект № BG06RDNP001-7.002 – Реконструкция, оборудване и обзавеждане на
образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков
Вапцаров“, - гр.Момчилград“
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4. Проект № BG059OP001-2.047 „МИГ –общини Момчилград и Крумовград“ –
„Социално икономическа интеграция на маргинализирани общности“ – назначени
лица - 4 бр.;
5. Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“– назначени
лица – 26 бр;
6. Механизъм за лична помощ по Закона за личната помощ – назначени 83 бр.лица;
7. Проект „Обучения и заетост” - № ОЗ-ХУ-09-0-948#7 – назначени 8 бр.лица;
8. Проект по Национална програма „Активиране на неактивни лица“ – назначен 1
бр.
9. Проект "Здрава община" НС по програма за ТГС Гърция-България 2014-2020 г.;
10. Проект "Патронажна грижа +“ - за възрастни хора и лица с увреждания в община
Момчилград», BG05M9OP001-2.040-0073-С01" – назначени лица – 12 броя;
11. Проект "Топъл обяд в условия на Ковид – 19“

– осигуряване на храна на

социално слаби на територията на община Момчилград.

Общински дълг
Към 31.12.2021 г.

община Момчилград няма задължения към финансови институции.

Няма общински гаранции.

Местни данъци и такси
За 2021 г. отдел „Местни данъци и такси“ си постави няколко основни цели. Първата и
основна цел е ограничаване на несъбраните вземания и увеличаване на приходите от
местни данъци и такса битови отпадъци.
Отдел „Местни данъци и такси“ предприе поредица от действия за ограничаването на
несъбраните вземания и увеличаване на приходите от местни данъци и такса битови
отпадъци за реализация на Програмата за управление на община Момчилград в
периода 2019 - 2023 г.
•

Селекция на несъбрани задължения за 2021 г. на данък върху недвижимите имоти
и такса за битови отпадъци;

•

Издаване и връчване на Акт за установяване на задължения по декларация;

•

Селекция и проверка на несъбраните задължения за 2021 г. на данък върху
превозните средства;

•

Проверка за платени задължения на образуваните преписки;

•
•

Предаване на неплатените преписки в Национална агенция приходи;
Проверки за спазване на данъчното законодателство.

Основни общински политики

Стр. 05

От 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. са съставени около 200 броя актове за установяване на
задължение за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху
превозните средства на физически и юридически лица.
Извършва се проверка на подадени декларации по реда на чл.71 от Закона за местните
данъци и такси за имоти,

които не се ползват и искат да се намали такса битови

отпадъци. Направено е официално запитване до ВиК и Електроразпределение „EР
Юг“ за консумацията на вода и електрическа енергия за периода, за който искат да се
намали таксата битови отпадъци. След установено нарушение са предприети
необходимите законосъобразни мерки, които подробно са описани в Наредбата за
определяне и администриране на цени и услуги на територията на Община Момчилград.
Приходите от местни данъци и такса битови отпадъци, събирани за 2021 г., са със
значителен ръст в сравнение с изминалата 2020 г.
Приходите от данък недвижим имот за 2021 г. са в размер на 207 818,46 лв., а за 2020 г.
са в размер на 207 267,57 лв.
Приходите от данък МПС (моторно превозно средство) за 2021 г. са в размер на 751
581,58 лв., а за 2020 г. – 686 797,25 лв.
Позовавайки се на описаното, калкулираме ръст от 64 784,33лв.
Приходите от такса битови отпадъци за 2021 г. са в размер на 846 467,68 лв., а за 2020
г. 883 677,04 лв. Приходите и за двете години от патентния данък са приблизително в
едни и същи граници.
Туристическия данък за 2021 г. е в размер на 10 215,83 лв.,а за 2020 г. е в размер на 8
049,60 лв. Има увеличение на приходите за 2021 г. в размер на 2 166,23 лв.
Данък придобиване по възмезден начин за 2021 е в размер на 226 075,93 лв.,а за 2020 е
в размер на 164 853,87 лв. Увеличението за 2021 г. от този вид данък е с 61 222,06 лв.
Приходите от горепосочените видове данъци и са с 128 723,51 лв. повече в сравнение с
приходите от 2020 г. Предвид гореизложеното, правим заключение, че през 2021 г. има
ръст на приходите от местни данъци и такси.През 2022 г. продължаваме да работим за
ограничаването на несъбраните вземания и увеличаване на приходите.

Стр. 06
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Катя Тодорова от Момчилград е първият данъкоплатец за годината. Тя плати накуп
всички дължими местни данъци и такси за битови отпадъци. По традиция първият
данъкоплатец получи подаръци от община Момчилград - бутилка вино, бонбониера и
рекламни материали на общината.
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Стр. 07
„Общината
предприе редица
стъпки за
подпомагане на
бизнеса в
борбата му за
преодоляване на
икономическите
последствия от
пандемията
COVID-19.“

Общинска собственост
Актуване, управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост
През 2021 г. са съставени 496 броя актове за общинска собственост, от които 488 броя
за частна общинска собственост и 8 броя за публична общинска собственост.
Същите са вписани в Главните регистри за общинска собственост и в Службата по
вписвания.
Общинската администрация изготви проект на Програма за управление и разпореждане
с имотите - общинска собственост в Община Момчилград през 2021 г., изхождайки от
наличните имоти - общинска собственост, изтичащите договори през 2021 г. и проявения
интерес към конкретни имоти.
От организирани и проведени търгове през отчетния период и съответно Решения на
Общински съвет-Момчилград са сключени 34 бр. сделки за продажба на общинска
собственост , както следва:
•

от продажба на УПИ, НУПИ, ПИ и земя по §4 от ЗСПЗЗ – 31 сделки;

•

от продажба на земя и сграда – 1 сделка;

•

от учредяване право на строеж, пристрояване и надстрояване - 2 сделки;

Приходите от продажба на земя(УПИ, НУПИ, ПИ и земя по §4 от ЗСПЗЗ) са 329 231.03
лв. с ДДС , от сгради 6565 лв. и

от

учредено право на строеж, пристрояване и

надстрояване 1600 лв.
Приходите от наем на общинско имущество (помещения, терени, жилища и теренитротоарно право) са в размер на 107 959 лв. в т.ч.

6718.92 лв. данък по ЗКПО и ДДС

8 119.04 лв .
Приходите от наем на земеделска земя (ниви, ливади, пасища и мери) са на стойност
256 029 лв.

Изпълнени дейности
Съставени актове за частна общинска собственост
Съставени актове за публична общинска собственост
Заверка на молби-декларации
Издадени удостоверения за недвижими имоти
Сключени договори за наем на помещения
Сключени договори за жилища
Сключени договори за терени
Разрешения за поставяне

2020 г.
488
8
77
11
4
2
42
13
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Осигуряване

на

земеделските

производители

и

животновъди със земи от общинския поземлен фонд
Във връзка с Предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за
осигуряване на животновъди с регистрирани животновъдни обекти през 2021 г. са
извършени следните дейности:
•

изготвен е списък, съдържащ 1214 бр. поземлени имоти от общинския поземлен
фонд с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади за индивидуално
ползване;

•

в срок до 10 март, 2021 г. в Община Момчилград са подадени и обработени 40 бр.
заявления от животновъди с регистрирани животновъдни обекти в Интегрираната
информационна система на Българската агенция по безопасност на храни,
отглеждащи 40 000 бр. животински единици;

•

сключени са нови 40 бр. договори за ползване под наем на земи от общинския
поземлен фонд начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади, със срок от 5
до 10 години, считано от стопанската 2021/2022 г., за 155 поземлени имота с обща
площ 1484 дка на обща стойност 14 840 лв.

Съгласно решения на Общински съвет - Момчилград за Отдаване на земи от общинския
поземлен фонд под аренда са сключени 850 бр. договори за аренда за 2 826 бр.
поземлени имоти с обща площ 9813 дка на обща стойност 138 272 лв.
Към настоящия момент Община Момчилград има сключени общо 1214 договора за
аренда и наем на земи от общински поземлен фонд със срок по-дълъг от една година.
Отдадените по тях поземлени имоти възлизат на 850 бр. с обща площ над 3664 дка.
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Стр. 09
„Всеки
гражданин или
фирма получава
по-бързо и
прозрачно
необходими
актове, като
Визи за
проектиране,
Разрешения за
строеж,
Разрешения за
поставяне,
Удостоверения
за въвеждане в
експлоатация и
др.“

Главен архитект и устройство на
територията
В периода февруари 2021 г. - февруари 2022 г. Община
Момчилград разшири хоризонта на поставените цели и
задава нови
След изминалия отчетен период 20-21 значителна част от рамкираните основните
краткосрочни и дългосрочни цели, програми за устойчиво териториално развитие,
прозрачно управление, законност и ефективно администриране вече имат своето
приложение.
Служителите на отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“, за цитирания
период, предоставят административни и технически услуги все по-успешно и ефективно.
Направени са и значими стъпки към подобряване на услугите за гражданите и бизнеса в
отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”. Всички заинтересовани лица
получават в бърз порядък и прозрачно всички необходими административни актове по
отношение на Визи, Разрешения за строеж, Разрешения за поставяне, Удостоверения за
въвеждане в експлоатация, както и различни удостоверения, скици, техн. описания и
много др.
Акцент в дейността на главния архитект е и успешното приложение на направените в
предходния период, по предложение на кмета на общината, изменения в нормативната
база, действаща на територията на общината, имаща отношение към териториалното
устройство и дейността на отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“ и
по-ефективен контрол и устойчиво управление, законност в строителството и побезопасна среда за живеене, ръководство и координация на съответните дейности като:
• Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, за информационните и
монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията
на община Момчилград, приета с Решение на Общински съвет-Момчилград.
Новата наредба е основа за;
• Наредба за премахване на незаконни строежи и наредбата за поправяне,
заздравяване или премахване на строежи или части от тях, приета с Решение на
Общински съвет-Момчилград, като същата полага основите за по-ефективен
контрол, законност в строителството и по-безопасна среда за живеене;
• След обстоен анализ на Раздел V за техническите услуги от Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Момчилград, беше обобщена категоричната необходимост
за цялостното му изменение. Предвид възможността от предоставянето на нови
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услуги, необходимостта от по-ефективно определяне на цени и такси, както и
необходимостта от адаптация към действащите законови уредби беше изменен
цитирания Раздел V. Административните услуги, които предоставя общинската
администрация, в сферата на устройственото планиране и строителството
генерират значителен годишен приход на Общината, като имат и силно влияние в
инвестиционните климат и среда. Оформеният текст кореспондира с Наредбата за
административното обслужване и цялата нормативна база и препраща към нови
формуляри за подаване на заявления за извършване на технически услуги (около
40 на брой) със съответния уникален идентификатор на административната
услуга.
В обобщение от извършените нормативни промени, по-ефективното администриране
на отдел УТКР при ОбА-Момчилград, отдадеността на служителите на отдели и
добрата комуникация с граждани и бизнес, генерираният приход от такси от
технически услуги бе значително увеличен, като този успех се отчита в период на
ковид криза. В защита на горе представената тези се отбелязват следните финансови
показатели по отношение на приход за календарна година от технически услуги:
- за 2020 г. общият приход е в размер на 69 593 лв.;
- за 2021 г. същият е в размер на 91 630 лв.
Увеличението от над 22 хиляди лева доказва ефективната работа управление на отдела
и подобряващите се условия за граждани и бизнес.
Законодателството дава възможността служителите в общинските администрации, които
имат пълна или ограничена проектантска правоспособност, да изработват служебно
проекти за устройствени планове за държавни или общински поземлени имоти на
територията на общините. Благодарение на своите специалисти и експерти, (за обекти и
имоти общинска собственост, свързани с инвестиционните намерения и устройственото
планиране на община Момчилград), бяха изготвени служебно и процедирани следните
подробни устройствени планове и концепции:
•

Проект за изменение на ПУП в с. Чуково;

•

Проект за изменение на ПУП за имоти в непосредствена близост до старата
джамия;

•

Цялостен инвестиционен проект за доказване на достъпна среда в сградата на
Община Момчилград и последващо кандидатстване по проект „Красива България”;

•

Проект за спортна площадка в с. Багрянка;

Проект за изменение на ПУП в с. Багрянка;

•

•

Проект на ПУП по реда на чл. 16 от ЗУТ;

•

Геодезическа заснемане на вековни дървета в зем. на село Чобанка с цел
обявяването им за защитени при РИОСВ-Хасково;

•

Проект за поставяне на обемни букви МОМЧИЛГРАД при паметника на
„Момчилград юнак”;

•

Проект за улично осветление на централната улица на гр. Момчилград;

•

•

Проект свързан с газифицираното на детска градина „Зорница”;
И още много други…

Стр. 11

Основни общински политики
Допълнително са възложени и изработени следните проекти:
За най-значим в цитирания период може да се посочи възложеният проект за „бившето
лятно кино, който ще се превърне в експоцентър за изкуство и култура. Предстои
предаването на проекта в техническа фаза, което да послужи за издаване на
разрешение за строеж и бъдещо кандидатстване за финансиране

В експоцентъра ще се помещава и съвременна ритуална зала за сключване на
граждански бракове и други празници с обща площ 300 кв. м. и капацитет за 80
посетители. Предвидена е и голяма церемониална трибуна с площ 60 кв. м. Освен това
ще бъде изградено бистро с топла кухня и лоби бар. Фоайето на бъдещия център ще
бъде решен като атриум, а към него ще има пространства, в които ще се разположат
гардеробна за посетителите, тоалетни, асансьор и други. Вторият етаж ще бъде с площ
от 600 кв. м. и в него ще бъдат разположени градска художествена галерия, музей и зала
за конферентни събития. На третия етаж ще има три обучителни зали за различни
културни събития от частен и обществен характер, както и две помещения за бъдеща
местна радиопредавателна станция.
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Извършени са всички технически услуги, постъпили по заявления и искания, както на
граждани, така и на кмета на община Момчилград, в срок и могат да се обобщят
нагледно по следния начин:

Изпълнени дейности

2021 г.

Одобрени инвестиционни проекти
Издадени строителни разрешения
Издадени визи за проектиране
Проведени заседания на ОЕСУТ
Одобрени устройствени проекти
Издадени разрешения (предписания) за изработване на ПУП
Издадени скици – регулация и кадастрален план
Издадени скици – кадастрална карта
Издадени удостоверения
Издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация

51
51
44
11
18
над 10
над 200
над 80
над 40
27
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„Подобрената
инфраструктура
е основна
предпоставка за
добра жизнена
среда в
общината.“

Благоустройство и техническа
инфраструктура
Подобряването на инфраструктурата във всичките ѝ аспекти е основната предпоставка
за подобряване на жизнената среда на територията на общината. В тази връзка през
2021 г. са направени значителни инвестиции в тази насока.

Водопровод и канализация
Водопроводи:
Приоритет през 2021 г. беше поставен върху водоснабдяването на малките населени
места, които нямат собствени водоизточници и не са свързани с водоснабдителната и
канализационната (В и К) мрежа.
Изградени са нови водопроводи в следните населени места:
• В село Пиявец е изграден изцяло нов водопровод с дължина 360 метра, доставени
са и монтирани нова помпа и табло за управление и нова хидрофорна система на
стойност 21 513 лв. без ДДС;

• В село Сенце е изграден нов довеждащ водопровод с дължина 200 м. до
резервоар и за питейна вода и около 500 м. водопровод за вътрешна
водопроводна мрежа с 8 сградни отклонения на стойност 28 500,00 лв. с което се
реши и проблема с водоснабдяването;
• Отделно от това бяха решени и проблеми по водоснабдяването на мах. Борово, с.
Гургулица, мах. Хамасче на село Неофит Бозвелиево, мах. Дебелка на с. Звездел,
с. Конче и др;
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•

•

Вече почти няма село или махала на територията на Община Момчилград със
сериозни и трайни проблеми във водоснабдяването;
Подмяна на водопровод на ул. Пролет ( от ул. "Христо Ботев" до ул." Кирил и
Методий") и ул. "Освобождение ", гр. Момчилград на стойност 45 000,00 лв.

Канализации:
През 2021 г. продължи работата по изграждане на канализации в малките населени
места, като за целта бяха предвидени 100 000 лв. от бюджета на Община Момчилград.
Изпълниха се частични канализации в следните населени места:
• В село с. Багрянка е изградена битова канализация с дължина около 230 метра, с
5 сградни отклонения на стойност 19 316 лв;
•

В село с. Птичар е изградена битова канализация с 3 клона с обща дължина
около 450 метра, с 15 сградни отклонения на стойност 29208 лв;

•

В село с. Върхари е изградена битова канализация с дължина около 80 метра на
стойност 4667 лв;

•

В село с. Загорско е изградена битова канализация с дължина около 100,0 метра
на стойност 7234 лв;

•

•

В село с. Конче е изградена битова канализация с 2 клона и обща дължина около
800 метра, с 9 сградни отклонения на стойност28210 лв;
В село с.Чайка е изградена битова канализация с дължина около 200 метра, с 5
сградни отклонения на стойност 12 306 лв;
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Реконструкция и ремонт на улична мрежа
В това направление приключи изпълнението на проект: „Реконструкция и рехабилитация
на съществуващи улици и тротоари в гр. Момчилград“ по Програма за развитие на
селските райони 2014 – 2020 на стойност 1 143 136,12 лв. Подменени са тротоарните
настилки и бордюри по централната улица „Гюмюрджинска“ , на ул. „Сан Стефано“ и ул.
„Хаджи Димитър“ в гр. Момчилград .

По проекта се подмениха 6 285 метра бордюри, 6 528 метра градински бордюр, 24 000
кв. метра тротоарни плочи и 14 000 кв. метра се положи нова асфалтова настилка.
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Паралелно с обновяването на тротоарните настилки по улица ул. "Гюмюрджинска", гр.
Момчилград се извърши подмяна на уличното осветление с нови 78 улични стълбове и
нови осветителни тела , което се изпълни със средства от общинския бюджет на
стойност 60 000 лв.
През 2021 г. приключиха СМР по изграждане на пътна връзка на с. Птичар с път І-5
Кърджали -Подкова -кръстовище на км.364+500 по път І-5
Въпреки,

че към момента не е осигурено цялото финансиране за строителството,

обектът беше приключен и предстои въвеждането му в експлоатация.
За финансирането на проекта са осигурени средства с две ПМС № 165/07.08.2018 г. и
ПМС

№135/19.12.2018

г.

на

обща

стойност

1

780

000

лв.
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Текущ ремонт на общинската пътна и улична мрежа
За неотложни
текущи ремонти
през 2021 г. на
общински пътища и
улици са отделени
финансови
средства в размер
на 507652 лв.
Средствата са
усвоени, като са
изпълнени
дейности по
следните участъци
от общинската
пътна мрежа:

Текущ ремонт на общинската пътна мрежа
За неотложни текущи ремонти на общински пътища са отделени финансови средства в
размер на 308 946 лв. Средствата са усвоени, като са изпълнени дейности по следните
участъци от общинската пътна мрежа:
•

Текущ ремонт на път за с. Балабаново, с. Балабаново - асфалтиран е участък с
дължина 400 метра с положен асфалт на площ от 1 200 м2 на стойност 31 966 лв.;

•

Текущ ремонт на път за с. Конче-мах. Месари и мах. Фазан, с. Конче с дължина
500 метра, с 1 500 м2 асфалт на стойност 44 907 лв.;

•

Текущ ремонт на път за с. Джелепско, са асфалтирани общо участъци с 900 м2 на
стойност 3 500 лв.;

•

През 2021 г. от капиталовите разходи на община Момчилград се извърши текущ и
основен ремонт; реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в размер на 158
706 лв. на следните обекти:

•

Извършен е Текущ ремонт на път за с. Девинци, с. Девинци с дължина 500 метра и
е положена 1 500 м2 асфалтова настилка на стойност 43 272 лв.;

•

Текущ ремонт на път за с. Груево, с. Груево- 900 метра, като е положен асфалт на
2 700 м2 на стойност 103 840 лв.;

•

Текущ ремонт на път за с. Загорско - мах. Писарци, с. Загорско е асфалтиран
участък с дължина 950 метра на стойност 81 461 лв.
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•

Текущ ремонт на улица в село Върхари, с. Върхари - ремонтирани и асфалтирани
две улици с обща дължина 430 метра и положена 1290 м2 асфалтова настилка на
стойност 38 340 лв.;

•

Текущ ремонт на улица в село Татул, с. Татул - асфалтирана улица с дължина 250
метра, като са положени 750 м2, на обща стойност 21 651 лв.;

•

Текущ ремонт на второстепенна улица от о.т. 690 , 768 ; 840 до о.т.837, находяща
се в ПИ с идентификатор 48996.104.335 ,гр. Момчилград, гр. Момчилград, на
стойност 20 693 лв.

•

Текущ ремонт на ул. "Изгрев" , гр. Момчилград, гр. Момчилград - асфалтирана е
улица с дължина 400 метра на стойност 45 101 лв;

•

Благоустрояване на кв.21 – улици I -ви етап гр. Момчилград – при което бяха
положени нови бордюри, настилка от трошен камък и асфалтиране на част от
улиците.

•

Изграждане на паркинг и улица от о. т. 587 /находяща се на паркинг в кв.9а, / до
о.т. 540/намираща се ул. Гюмюрджинска / , гр. Момчилград - зад общинска
администрация за 50 паркоместа, при което бяха положени нови бордюри,
трошенокаменна настилка, асфалтобетонова настилка и хоризонтална
маркировка.
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•

Изграждане на паркинг в кв. 16Б , гр. Момчилград за 76 паркоместа при което
бяха положени нови бордюри, трошенокаменна настилка, асфалтобетонова
настилка и хоризонтална маркировка.

•

Изграден е и паркинг с около 20 паркоместа на ул. „Кап. Петко войвода“ , при което
бяха положени нови бордюри, трошенокаменна настилка

Ремонт на сгради общинска администрация и общинска собственост
През 2021 година се изпълни основен ремонт на сградата на кметство село Звездел,
общ. Момчилград“ на стойност 60 000 лв. Извършен е ремонт на цялата сграда, при
който е подменена покривната конструкция. Извърши се полагане на нови керемиди,
олуци и водосточни тръби, нова дограма, извърши се и топлоизолация на сградата,
положиха се нови настилки, изграден е санитарен възел.
Извършиха се ремонтни работи на общински сгради - кметства в селата Нановица,
Груево, Чуково и Птичар , както и текущ ремонт на сграда на общинска администрация помощна сграда с идентификатор 48996.104.87.3 ,гр. Момчилград и на сграда на
общинска администрация с идентификатор 48996.104.87.1, гр. Момчилград. Със
средствата се подмениха покривни конструкции и се извърши освежаване на сградите.
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За нуждите на кметствата - с. Садовица, с. Горско Дюлево и с. Пазарци се доставиха и
монтираха контейнери – тип „Лека обемна конструкция“ / ЛОК / на стойност 16 140 лв.
Обновяване на образователната инфраструктура и инфраструктурата на детските
заведения
•

През 2021 година стартираха СМР по проект: „Реконструкция, оборудване и
обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище
„Никола Йонков Вапцаров“, гр. Момчилград" по Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020 г. ;

•

Проектното

предложение

предвижда:

вертикална

планировка

и

парково

обзавеждане, реконструкция и оборудване на спортна площадка, вътрешни
ремонтни работи, оборудване и обзавеждане. Стойността на проекта е 892 850
лв.;
•

През 2021 г. е подменена оградата на Детска градина (ДГ) „Здравец“, гр.
Момчилград. Подмяната е на стойност 12 166 лв. ;

•

През 2021 г. в

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Нановица, при който се

извърши ремонт на подпорни стени и огради всичко на стойност 20 200 лв.;
•

През 2021 г. със средства от държавен бюджет започна изпълнението на
подмяна на отоплителна инсталация

на детска градина "Зорница", гр.

Момчилград ( от нафта в отопление с компресирана газ)- изготви се работен
проект и стартира строителството, като се очаква в началото на 2022 г. да бъде
пусната в експлоатация;
•

През 2021 г. от НДЕФ / Национален Доверителен Екофонд/ е одобрен за
финансиране проект

„Прилагане на мерки за енергийна ефективност на

сградата на ОУ “Н. Й. Вапцаров”, с. Груево, Община Момчилград“

на

стойност 543 000 лв. от които 85 % е безвъзмездната помощ, а 15 % е
съфинансирането от страна на Община Момчилград. Проектът включва подмяна
на дограма, външна топлоизолация и отопление.
•

Поради проблем с отоплителната инсталация през зимния период се наложи
доставка и монтаж на котел на твърдо гориво комбиниран 160 kw за детска
градина с. Нановица на стойност 9 733 лв.

•

За нуждите на детски ясли "Трети март", гр. Момчилград е доставен бойлер за
битова гореща вода -1000 л. на стойност 4 586 лв.
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Обновяване на площи за широко обществено ползване
•

Извърши се озеленяване на предвидените терени, включващо засаждане на
дървета и храстовидна растителност на УПИ І, от кв.6 по плана на гр.
Момчилград“ където се намира паметникът на Момчил юнак и на входа на
Градски парк.

През 2021 г. по Национална кампания „Чиста околна среда - 2021 г.“ на тема: „Обичам
природата - и аз участвам“ към МОСВ и ПУДООС финансира проектно предложение:
„Зона за отдих и спорт в с.Чуково, в УПИ ІІ, кв.10 на стойност 10 000 лв.“
Извърши се озеленяване на предвидените терени, включващо засаждане на дървета и
храстовидна растителност. Поставиха се беседки, пейки и кошчета.
През отчетния период община Момчилград изгради и възстанови общо 8 броя детски
площадки на стойност 36 000 лв.:
•

Изградена детска площадка в кв. „Орфей“, гр. Момчилград;
Изградена детска площадка на ул. „26 – ти декември“ до ж.п. гара, гр. Момчилград;

•

•

Изградена детска площадка в с. Нановица;

•

Изградена детска площадка в мах. Дъбовец на с. Чуково

•

С цел благоустрояване на кварталите по искане на жители се изградиха беседки в
населените места на стойност 36 000 лв:

•

Изградена беседка в село Груево;

•

Изградена беседка в село Татул;

•

Изградена беседка в местността Дамбалъ.

•

Изградена беседка в село Равен;

Закупени и монтирани са три автоспирки в кв. Орфей, с.Кос и с.Татул на стойност 10 000
лв
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Спортни площадки

Един от приоритетите на Община Момчилград е да създаде условия за развитие на
спортната култура в малките населени райони, като осигури съвременни места за спорт и
отдих, и реконструира съществуващи такива. За целта бе нужно изграждането на нови
спортни площадки, които да осигурят терен за разнообразни игри и занимания - футбол,
баскетбол и волейбол. През 2021 година се:
• Изгради се многофункционална спортна площадка в кв. „Орфей“ гр. Момчилград
на стойност 60 000 лв.

• Изгради се стрийт фитнес станция в кв.11 , гр.Момчилград на стойност 19 668, 00 лв.
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Друга техническа инфраструктура
През 2021 г. приключи изпълнението на проект: „Брегоукрепване на централно градско
дере –финансирано по ПМС 96/25.04.2019 г. и ПМС №284/15.11.2019 г. на стойност 1
200 000 лв. при което бяха изградени нови подпорни стени от профил №14 до профил №
45 с дължина 611 м., положена е бетонова настилка и е оформено кюнето за изтичане на
водата .
Община Момчилград е била винаги съпричастна при изграждането и ремонтирането на
молитвени домове и параклиси , като през 2021 г. подпомогна с изграждането на
параклис „Успение Богородично „ в християнски гробищен парк в размер на 15360 лв.
Зимно поддържане и снегопочистване
Във връзка с подготовката на общинската пътна мрежа за експлоатация при зимни
условия през 2021 г. се почистиха канавки и банкети. Положи се хоризонтална пътна
маркировка. Извършиха се кърпежи на 5225 м2 пътна настилка по общински пътища и
улична

мрежа

на

територията

на

цялата

община.

Зимното

поддържане

и

снегопочистване за сезон 2021 г. на общинските пътища на територията на община
Момчилград се изпълни по следните обособени позиции и населени места:
• №1-„Момчилград-с.Соколино-2-та моста -пътна връзка с път I-5 /Момчилград-Маказа/”
• №2-„Пиявец-Обичник-Сенце-Кременец-Друмче-Сюлюм”;
• №3-„Седефче-Снегово Юг-Долни Пърпори- Горни Пърпори-Конче-Фейзоллар- Свобода –
Овнене-Бряг-Фазан-Зора-Месари-Горно Конче;
• №4-„Звездел-Пазарци-Бреза-Сулица-Конче-Божур-Крепост-Ауста-Веселина-МрянкаДебелка-Ралица”;
• №5-„Синделци-Дафин-Дилянка-Динка-Доляне-Залез-Карамфил-Черновка-Батковци-ЗалезЧайка-Търнене-Катерица-Конче”;
• №6-„Пътя от Звездел до Нановица-Джелепско- Череша-Елена-Кос-Лале-Неофит БозвелиСълзица-Брягово-Совалка-Каменка”;
• №7-„Неофит

Бозвели-Нановица-Поляна-Богатска-пътя

за

Хижата-Постник-Девинци-

Гургулица-Борово-Момина сълза-Щурец”;
• №8-„Вряло-Бар-Дрипка-пътя м/у Вряло и Кос-Зимовина-Хубавена-Царедвор- Плешинци Равен-Беренци-Чобанка-Зли трап-Въз - Татул”;
• № 9 - „мах. Перловец, с. Биволяне - мах. Коте – мах. Долна Чобанка;
• № 10 - „Груево-Свобода-Летовник-Чомаково-Сушево-Поляна-пътя за ГПСОВ”;
• № 11 – „Малко Балабаново – Голямо Балабаново – Карагьоз дере – с. Върхари – мах.
Дружба – мах. Градинка – с. Седлари – мах. Софийци – с. Садовица – мах. Светла – мах.
Кокиче – с. Загорско – мах. Писарци – мах. Кошарата – мах. Чанаклар - до спирката на с.
Слънчоглед ”;

• № 12 – „с. Багрянка – с.Чуково – мах. Дъбовец – мах. Ветрец – Вилна зона – с. Прогрес –
Вилна зона – с.Горско Дюлево –с.Каменец - с. Птичар – мах. Крушица“
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Стр. 24
„За повишаване
качеството на
образование и
модернизиране на
образователните
институции се
стимулира
кандидатстване
по Национални
програми и
проекти.“

Образование, социални дейности,
култура, спорт и туризъм
През 2021 г. дейностите по образование, социални дейности, култура, спорт и туризъм
бяха насочени към приоритети, определени в Програмата за управление на община
Момчилград през мандат 2019 – 2023.
Образование
През 2021 година в община Момчилград продължиха да функционират шест общински
училища (едно средно, пет основни), едно държавно (Професионална гимназия по
туризъм и хранително-вкусова промишленост „Св. св. Кирил и Методий“) и едно частно
средно духовно училище. Шестте училища с общинско финансиране са средищни (СУ
„Н. Й. Вапцаров” – гр. Момчилград, ОУ „Д-р П. Берон” – гр. Момчилград, ОУ „Васил
Левски” – с. Равен, ОУ „Н. Й. Вапцаров” – с. Груево, ОУ „Н. Й. Вапцаров” – с. Звездел и
ОУ „Св. св. Кирил и Методий ” – с. Нановица) и две са в списъка на защитените (ОУ „Н.
Й. Вапцаров” – с. Звездел и ОУ „Св. св. Кирил и Методий ” – с. Нановица).
Детските градини в община Момчилград са шест. Три детски градини са в град
Момчилград и три - в селата Груево, Звездел и Нановица. Изнесена група е разкрита в
с. Равен, като част от ДГ „Щастливо детство“, гр. Момчилград.
Всички деца и ученици от населени места, в които няма детска градина или училище, са
обхванати в средищни детски градини и училища. Осигурен е безплатен транспорт и
целодневна организация на учебния ден.
Съгласно Решение №147 от Протокол №13/27.11.2020 г. на Общински Съвет Момчилград от месец януари 2021 г. се разшири обхвата на задължителното
предучилищно образование на територията на общината от 4-годишна възраст на
децата.
Успешно работи механизмът за съвместна работа на институциите по обхващане и
задържане

в

образователната

система

на

деца

и

ученици

в

задължителна

предучилищна и училищна възраст. През 2021 г. на територията на община Момчилград
е осигурен максимален обхват на деца и ученици в образователната система.
Във връзка с осигуряване на здравословна и безопасна среда на възпитание, обучение
и труд в условията на разрастваща се пандемия от COVID-19, Общинска администрация
- Момчилград реализира периодични проверки на място в образователните институции,
с които се установи спазването на противоепидемичните мерки.
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За повишаване качеството на образование и модернизиране на образователните
институции се стимулира кандидатстването по Национални програми и проекти, както
администрирани от Министерство на образованието и науката, така и от други
организации. През 2021 г. по Национални програми са кандидатствали всички училища и
детски градини. Привлечените допълнителни финансови средства през 2021 г., са както
следва:
1. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – 3 530
лв.;
•
•

Модул „Културните институции като образователна среда“ за СУ „Н. Й. Вапцаров“,
гр. Момчилград – 1 638 лв., с цел осигуряване на възможности за използване на
културните институции като образователна среда;
Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ за ДГ
„Зорница“ в град Момчилград – 1 892 лв., с цел подобряване качеството на
знанията и уменията, свързани с обучението и възпитанието на децата за
безопасност на движението по пътищата, както и за намаляване на броя и
последствията от пътнотранспортни произшествия с участието на деца;

2. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала” –
69 448 лв. Предоставят се допълнителни средства за изплащане на обезщетения на
персонала при намаляване на числеността на персонала, поради промяна в
структурата и състава му, както и обезщетения при прекратяване на трудовите
правоотношения на друго основание;
3. Национална програма „ИКТ в системата на предучилищното и училищното
образование” – 11 720 лв., по която са осигурени средства за електронен дневник и
интернет свързаност за всички училища и детски градини;
4. Национална програма „Бизнесът преподава“, модул 1 „Бизнесът в училище“ – 4 140
лв.;
5. Национална програма „Участвай и променяй - родителят, активен партньор в
училищния живот“ – 2 067 лв.;
6. Национална програма „Отново заедно“ – 16 500 лв.;
7. Национална програма „Без свободен час“ – 2 352 лв.;
8. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания” – 1 950 лв.;
В детските градини и училищата са получени средства за работа с деца и ученици от
уязвими групи за 2021 г., които са в размер на 31 430 лв.
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Всички детски и учебни заведения в община Момчилград през 2021 г. са включени в
схема „Училищен плод” и в схема „Училищно мляко” на Държавен фонд „Земеделие”. Те
обхващат около 616 деца и общата им стойност е около 23 000 лв. за учебна година.
Детските градини ежемесечно работят по проект на Оперативна програма „Наука и
образование

за

интелигентен

растеж“

„Активно

приобщаване

в

системата

на

предучилищното образование”, по който са предвидени допълнителни обучения на деца
по български език и допълнителна работа с деца със специални образователни
потребности. Проектът дава възможност на някои родители да бъдат облекчени от
начислените такси за ползване на детска градина.
Образователните институции в община Момчилград през 2021 г. са работили по проекти
на ОП „НОИР“, както следва:
1. Проект „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи” – получени
средства в размер на 4 732 лв.;
2. Проект „Подкрепа за успех” – получени средства в размер на 15 812 лв.;
3. Проект „Образование за утрешния ден” – получени средства в размер на 11 148
лв.;
4. Проект „Подкрепа за приобщаващо образование” – получени средства в размер
на 24 155 лв.;
5. Проект

„Квалификация

за

професионално

развитие

на

педагогическите

специалисти” – получени средства в размер на 19 080 лв.;
По случай 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука,
просвета и култура и на славянската книжовност, общината предостави еднократна
финансова награда на 23 абитуриенти, завършили с отличен успех последния етап от
обучението си в размер на 2 600 лв.
За всички деца в детски, здравни и социални заведения на територията на общината
имаше изненади за 1 юни - Деня на детето.
През учебната 2021/2022 г. електронни дневници са въведени във всички шест детски
градини на територията на общината.
През летния период на 2021 г. образователните институции организираха летни
дейности за деца и ученици за развитие на техните таланти и способности. Детските
градини и детска ясла също работиха без прекъсване през летните месеци.
През 2021 година стартираха СМР по проект: „Реконструкция, оборудване и
обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола
Йонков Вапцаров“, гр. Момчилград" по Програмата за развитие на селските райони 20142020 г. Проектното предложение предвижда парково обзавеждане, реконструкция и
оборудване

на

спортна

площадка,

вътрешни

обзавеждане. Стойността на проекта е 892 850 лв.

ремонтни

работи,

оборудване

и
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В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Нановица се извърши ремонт на подпорни стени и
огради всичко на стойност 20 200 лв.
Със средства от държавен бюджет през 2021 г. започна изпълнението на подмяна на
отоплителна инсталация на детска градина "Зорница", гр. Момчилград (от нафта в
отопление с компресирана газ) – изготви се работен проект и стартира строителството,
като се очаква в началото на 2022 г. да бъде пусната в експлоатация.
Подменена е оградата на Детска градина (ДГ) „Здравец“, гр. Момчилград. Подмяната е
на стойност 12 166 лв. ;
Поради проблем с отоплителната инсталация през зимния период се наложи доставка и
монтаж на котел на твърдо гориво комбиниран 160 kw за детска градина с. Нановица на
стойнос 9 733 лв.
За нуждите на детски ясли "З-ти март“, гр. Момчилград е доставен бойлер за битова
гореща вода - 1000 л. на стойност 4 586 лв.

Към

Община

Момчилград

функционира

Местна

комисия

за

борба

срещу

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН). Ежегодно се
изготвя и приема план-програма за дейността на комисията (Решение № 7/28.01.2021 г.
на

ОбС-Момчилград).

Поради

усложнената

епидемиологична

ситуация

от

разпространението на COVID-19, една част от предвидените дейности в план-програмата
за 2021 г. не можаха да бъдат реализирани. За първи път през лятот беше организирано
мероприятието „Безопасно колоездене“, съвместно с ЦОП се проведе за поредна
година и мероприятие с надслов „1ви юни - Ден на детето“.Комисията участва и в
„Коледна магия“ , организирано съвместно с общината. В училищата са предоставени
информационни материали на тема „Здравословно хранене“, „Лично пространство“ и
„Трафик“, както и календари с цел актуализиране на работата на МКБППМН и на другите
институции работещи с деца. Съществен принос за правилната организация и
изпълнение на дейностите имат обществените възпитатели, педагогическите съветници
и училищните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни. Съществува добра координация и сътрудничество на МКБППМН с отдел
„Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“, РУ на МВР-гр.
Момчилград, Център за подкрепа за личностно развитие - ОДК, Център за обществена
подкрепа, които работят в тази посока. Работи се по план за действие по подадени
сигнали.
Към МКБППМН работят четири обществени възпитатели (един психолог, двама педагози
и спортен експерт), които консултират деца и ученици с различни поведенчески прояви.
Провеждат се и регулярни индивидуални работни срещи на обществените възпитатели с
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проблемни ученици от училищата в града и селата с цел консултативна и корекционновъзпитателна работа с тях.
МКБППМН е образувала и разгледала 5 броя възпитателни дела на 6 лица, като от тях 5
са малолетни и 1 непълнолетно лице. С решения на МК през 2021 г. са наложени общо 6
броя възпитателни мерки по чл. 13 от Закона за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН) и 4 по чл. 15 от същия закон на
родителите с цел постигане на необходими корекционно-възпитателни резултати.
Култура
Предизвикателството COVID-19 в значителна степен засегна културните институции и
провеждането на някои дейности беше изпитание. През 2021 г. направление „Култура“ в
отдел „Хуманитарни дейности“ продължи да работи за провеждане на политиката по
създаване, разпространение и опазване на културните ценности. Поради настъпилата
обстановка, свързана с разпространение на COVID-19, част от предвидените в
Културния календар събития не бяха проведени. Средствата за финансиране на
събитията, включени в Календара за годината, са в размер на 200 000 лв. Заложените
средства са използвани за финансова подкрепа на значителен брой дейности,
посредством включването им в Културния календар, както и за събития, които са пряк
организационен ангажимент на общинска администрация.
Ежегодно се работи в посока утвърждаване на нови добри практики при реализацията на
събития. Водещ приоритет е привличане на разнообразна публика чрез най-мащабните
събития, реализирани от общинска администрация, а именно утвърденият вече
Музикален фестивал „Нощта на Орфей“ и Международната среща на момчилградчани
под наслов „Момчилград винаги в сърцето ми“. През 2021 г. фестивалът не се проведе
поради усложнената епидемиологична обстановка.
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Седмицата на Международната среща на момчилградчани, през месец юли, бе с богата
програма.

Джаз концерт даде старт на 12-ата Международна среща на момчилградчани.

Кралят на баладите и обичан от момчилградчани певец Орхан Мурад взриви
публиката по време на спектакъл, изнесен на откритата сцена в градския парк в
Момчилград.
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Традиционната турска кухня представиха в Момчилград

Хиляди пяха с Демет Акалън на стадиона в Момчилград
Жителите и гостите на града се наслаждаваха на впечатляваща арт инсталация от
чадъри в градския парк.
По инициатива на община Момчилград през месец август под открито небе бяха
излъчени популярни филми от световното и българско кино.
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Община Момчилград традиционно подпомага читалищните институции чрез включване в
Културния календар. През 2021 г. разпределената държавна субсидия за читалищата е в
размер на 126 324 лева. Всяка година Министерството на културата дава възможност на
читалищата да кандидатстват за допълнително целево финансово подпомагане с
проектни предложения. По програма „Българските библиотеки - съвременни центрове за
четене и информираност“ са одобрени два проекта на библиотеки в град Момчилград на стойност 3 908,46 лв. и в село Нановица - на стойност 1 173 лв. за закупуване на нови
книги.
За организирането и провеждането на събития по Културен календар 2021 г. са
изразходени

общо

198

394

лева.

Поради

необходимостта

от

спазване

на

противоепидемичните мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 част от
плануваните събития не бяха проведени.
Физическото възпитание и спорт
С цел повишаване жизненото равнище и здравния статус на гражданите в община
Момчилград през 2021 г. се създават условия за занимания, включващи физически
упражнения и спорт.
В школите на клубовете по футбол, тенис на маса, борба, вдигане на тежести и бокс
целогодишно са обхванати в занимания над 150 деца от всички възрасти. Въпреки
трудностите и през тази година децата ни зарадваха с отличия от най-големите спортни
събития у нас. През 2021 г. Община Момчилград предостави еднократна финансова
помощ на 24 изявени ученици в областта на спорта на обща стойност 2 600 лв.
За организация и провеждане на събития по Спортен календар 2021 г.; за субсидии за
дейността на петте спортни клуба; за капиталови разходи и за издръжка на спортни бази
през 2021 г. са изразходени 398 597 лв. Спазването на противоепидемичните мерки за
ограничаване разпространението на COVID-19 наложи плануваните събития да не бъдат
изпълнени на 100%.
През 2021 г. Община Момчилград е домакин на следните турнири по тенис на маса:
•

Държавно индивидуално и отборно първенство за деца до 10 г., 11-13 юни 2021
г.;

•
•

Турнир по тенис на маса, спортна проява от програмата на XII Международна
среща на момчилградчани на 7 юли 2021 г.;
X-то Държавно отборно първенство (ДОП) по тенис на маса за ветерани, 24-26
септември 2021 г.;

•

Национален турнир по тенис на маса „Млад олимпиец“ за деца до 13 години,23 и
24 октомври 2021 г.;

•

Национален турнир „Млад олимпиец“ за деца до 15 години, 27 и 28 ноември
2021 г.;

•

Коледен турнир по тенис на маса, 23 декември 2021 г.
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Социални дейности

През 2021 година продължи усилената работа в развитието на социалните услуги и
грижата към хората с увреждания. Община Момчилград успешно изпълнява няколко
проекта, финансирани от Европейски социален фонд и Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“. За поредна година лица в неравностойно положение получиха
подкрепа за живот в домашна среда.
С приемането през 2019 г. на Закона за личната помощ държавата делегира
отговорността на общините по администриране и предоставяне на лична помощ на лица
с 90 и над 90% степен на увреждане или трайно намалена работоспособност и право на
чужда помощ, на деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50% вид и степен
на увреждане и децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90% вид и
степен на увреждане. През 2021 г. са подадени 32 заявления от кандидат-потребители
на услугата и 32 заявления от кандидати за лични асистенти, с които са сключени
трудови договори и тристранни споразумения за предоставяне на услугата. Към
01.12.2021 г. броят на обслужваните лица е 114 от назначени 114 асистенти.
Изплатените средства от държавния бюджет за възнаграждения на личните асистенти
са в размер на 985 916 лв.
От 01.03.2021 г. Община Момчилград стартира предоставянето на социална услуга
„Асистентска подкрепа“. Тя

е специализирана социална услуга, която включва

ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на лица в надтрудоспособна възраст в
невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на
намалена работоспособност и на деца и пълнолетни лица с трайни увреждания с
определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа по друг ред. Услугата
през 2021 г. се предостави чрез назначени 49 социални асистенти, които обслужваха 83
потребители от населени места на територията на общината. Изплатените средства за
възнаграждения на социалните асистенти са в размер на 113 542 лв.

Стр. 33
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До 25.10.2021 г. Община
Момчилград продължи да
осигурява допълнителна
подкрепа на нуждаещи се
лица

и

семейства

за

преодоляване
последствията

от

разпространението

на

COVID-19

чрез

„Патронажна

проект:

грижа

за

възрастни хора и лица с
увреждания

в

община

Момчилград - Компонент
3“ на стойност 98 402 лв.
Проектът бе насочен към
подобряване

на

качеството на живот и
възможностите

за

социално включване на
хората с увреждания и
възрастните

хора

в

община Момчилград чрез
осигуряване на мрежа от
услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им
чрез въвеждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания,
включително лица с хронични заболявания и трайни увреждания за осигуряване на
почасови интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.
Успешното изпълнение на дейностите по проекта се осигури от 1 социален работник и 7
домашни санитари на пълно и непълно работно време.
Ползватели на услуги по проекта бяха 64 лица, в т.ч. 1 лице с увреждания, 63 възрастни
над 65 г. с ограничения или с невъзможност за самообслужване. Дейността се извършва
при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.
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До март 2021 г. по проект
„Комплексна

грижа

за

независим
живот“

продължи

предоставянето

на

социални

и

услуги

Центъра

от

здравни
за

услуги в домашна среда,
чиято

дейност

извършваше
социален

от

работник,

медицински

се
1
1

специалист,

20 лични асистенти, 5
социални асистента и 8
домашни помощници.
През 2021 г. продължи
изпълнението на проект
„Подобряване качеството
на

живот

на

лица

с

увреждания и членовете
на

техните

семейства“.

Целта на проекта е да се
подобри

качеството

на

живот на хората с увреждания и техните семейства и подобряване на достъпа до услуги
за социално включване в отговор на комплексните потребности на хора с увреждания,
насочени към преодоляване на последиците от социално изключване и бедността, което
от своя страна ще даде възможност за връщането на реалния пазар на труда на лицата,
които полагат грижи за близките си с увреждания. В рамките на проектното предложение
бяха назначени 6 лични асистенти. Стойност 50 000 лв.

До 25.10. 2021 г. Община Момчилград продължи да предоставя интегрирани здравносоциални услуги с външно финансиране по проект „Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания в община Момчилград - Компонент 4“ на стойност 59 330
лв. Предоставянето на услугите се осъществяваше от назначените 4 медицински
специалисти, 1 рехабилитатор, 2 социални работника, 4 боря санитар, 1 психолог и 1
лекар.

Основни общински политики

Стр. 35

Дейностите по организация на предоставянето на интегрираните услуги се осъществява
от диспечер на услугата. Предоставяните здравни услуги включваха: медицинска
рехабилитация, следене на витални показатели (кръвно налягане, пулс, температура),
мерене на кръвна захар, превръзки на рани, поставяне на мускулни инжекции,
съдействие при изписване на лекарства от личен лекар, правене на кардиограми и при
необходимост консултиране с лекар-терапевт.
През месец юли 2021 г. Община Момчилград продължи предоставяне на интегрирани
социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване
разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19 чрез сключването на
договор за изпълнението на проект: Патронажна грижа + в община Момчилград.
Дейностите по проекта се предоставят в две направления:
НАПРАВЛЕНИЕ 1 – дейност Патронажна грижа, която включва мерки


по предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за
нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора;



Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране;



Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл.
лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства,
различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки,
заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със
средства на потребителите или с други средства, различни от тези по
настоящата операция).

НАПРАВЛЕНИЕ 2 – дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги , делегирани
от държавата дейности на територията на община Момчилград - Център за обществена
подкрепа, Дневен център за деца с увреждания, Център за социална рехабилитация и
интеграция Център за настаняване от семеен тип. Направлението включва следните
мерки


Осигуряване на ЛПС.;



Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги,
делегирани от държавата дейности;



Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от
държавата дейности за COVID-19;



Осигуряването на компютърна техника, таблети и телефони, др. електронни
устройства е допустимо с цел адаптиране и приспособяване на средата на
социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на
въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване
на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране,
скайп връзка и др.).
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През 2021 г. Община Момчилград продължи осигуряване на храна на нуждаещи се лица
чрез:
1. Домашен социален патронаж - приготвя и доставя храна до дома на лица в
пенсионна възраст и с увреждания. Приготвянето на храна се извършва от
външен изпълнител. През 2021 г. капацитетът на услугата е 70 потребители.
През 2021 г. са обслужени 47 лица. Услугата е местна дейност, като за
ползването на услугата гражданите заплащат такса. Остатъкът от разходите за
издръжка на услугата се поема от общинския бюджет.
2. Осигуряване на безплатен топъл обяд за нуждаещи се лица.
От 04.01.2021 г. община Момчилград стартира с изпълнението на проект: Осигуряване
на топъл обяд в условията на пандемия от Covid-19 в Община Момчилград
Основна цел на проекта е да се задоволи базовата потребност от храна на найуязвимите лица на община Момчилград чрез доставка на топъл обяд, които поради
бедност и продължителна социална изолация в условията на обявената извънредна
ситуация произтичаща от необходимостта от ограничаване разпространението на Covid19 са в затруднение да осигурят прехраната си или това е невъзможно за тях в тази
безпрецедентна ситуация, а именно подкрепа на:
- лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - това са хора, които се
намират в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора,
които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и
неблагоприятно протичане на инфекцията;
- лица поставени под карантина - лица, без доходи или с ниски доходи под линията на
бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
- лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна
подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да
задоволят основните си жизнени потребности.
Предоставянето на топлия обяд за лицата се осъществява от четири трапезарии
обхващащи всички население места на територията на Община Момчилград;
-

Трапезария - 1"Момчилград" - 120 лица;

-

Трапезария - 2"Груево" – 90 лица;

-

Трапезария- 3 - „Звездел” – 80 лица;

-

Трапезария- 4 - „Равен”– 80 лица;

-

Трапезария- 5 - „Нановица ”- 250 лица

Основни общински политики

Стр. 37

От 04.01.2021 г до 31.12.2021 г. продължи и предоставянето на храна по услугата
Обществена трапезария -Момчилград по Фонд социална закрила обхващайки 100
лица на стойност 72 500,00 лв.
Осигуряване на временна заетост
По Регионалната програма за заетост в периода от 01.06.2021 г. до 30.11.2021 г. е
осигурена заетост на 5 лица. Назначените лица на длъжност „Общ работник“ изпълняват
дейности по поддържане и почистване на обществени места и терени в гр. Момчилград.
Изплатените средства по програмата за възнаграждения на тези лица за 6 месеца са в
размер на 13 777,70 лв.
Към 31.12.2021 г., отработващите лица по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане са 23, като са ангажирани в дейности по почистване и
хигиенизиране на обществени терени.
Финансова подкрепа на граждани
През отчетната 2021 г. 73-ма жители на община Момчилград са подпомогнати
финансово, като им са отпуснати еднократни помощи на стойност 25 280 лв., от които 20
лица с решение на Общински съвет - Момчилград и 53 лица с решение на комисия.
През 2021 г. няма постъпили искания за отпускане на финансови средства от
Общинският фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания
на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община Момчилград.
Здравеопазване
През отчетната 2021 г. основна линия в политиката на кмета на Община Момчилград е
грижата към здравеопазването, която цели осигуряване на достъпна и качествена
медицинска помощ, създаване на здравословни условия за всички граждани на
територията на община Момчилград.
Във връзка с епидемичното разпространение на COVID-19 и през 2021 г. в МБАЛ „Д-р С.
Ростовцев“ гр. Момчилград продължи дейността в COVID - сектор с максимален
капацитет, който варира между десет и петнадесет легла, в зависимост от епидемичната
обстановка и броят на заболелите в страната и областта. Секторът е ситуиран на първия
етаж в болницата.
Многопрофилната болница в Момчилград получи два кислородни концентратора и
респиратор за инвазивна и неинвазивна диагностика за лечение на пациенти с COVID19. Апаратурата е предоставена по линия на проект, изпълняван от Министерство на
здравеопазването, която е разположена в COVID-отделението за лечението на пациенти
с коронавирус.
През 2021 г. Община Момчилград подаде искане за включването й като партньор на
Министерството на здравеопазването при подготовката и изпълнението на проектното
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предложение по процедура ВС16RFОР001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията"
по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи" на
Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020.
Във връзка с подготовката на проектното предложение община Момчилград подготви и
предостави необходимата информация относно нуждите на МБАЛ „Д- р Сергей
Ростовцев“ гр. Момчилград.
Съгласно подписаното Споразумение за партньорство, на МБАЛ „Д- р Сергей
Ростовцев“ ще бъдат предоставени 36 504,00 лв. за строително монтажни работи , както
и медицинска апаратура включваща:

преносимо рентгеново устройство, ехограф,

плацентни монитори, електрокардиограф, реанимационни легла и др.
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„Добрата
координация с
кметовете на
населени места и
постоянният
контрол от
страна на
експертите
доведе до
постигане на
положителни
резултати по
отношение на
хигиената.“

Околна среда и екология
С Решение № 7 / 2020 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите – Хасково
бяха отпуснати 360 000 лв. (триста и шестдесет хиляди лева ) за осигуряване на
изпълнение на обществена поръчка обект „Инженеринг – проектиране, изграждане и
авторски надзор на 24 броя подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци“,
необходими за подпомагане функционирането на

системата за управление на

отпадъците на територията на община Момчилград.
На 10.06.2021 г. бяха подписни двустранни приемо-предавателни протоколи между
представителите на фирмата изпълнител и на Общинска администрация Момчилград за
установяване завършването и за заплащане приемане на натуралните видове СМР,
проектиране и авторски надзор.
В началото на юли 2021 г., 24-те нови подземни контейнери в града почнаха да се
ползват от гражданите. Те осигуряват надеждно събиране на отпадъците, свеждат до
минимум появата на неприятни миризми и предотвратяват разпиляването на отпадъци
около съдовете. На всяка площадка са поставени по 2 подземни контейнери за разделно
събиране на битови отпадъци, с цел намаляване на общото количество депонирани
битови

отпадъци.

Депонираното количество битови отпадъци за 2021 г. е 2 936,32 тона. Количествата
разделно събрани отпадъци от опаковки са общо 9,5 тона: 2,69 тона са хартиените и
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картонените опаковки, пластмасовите опаковки са 1,325 тона, металните опаковки са
0,140 тона, а тези от стъклени опаковки са 1,8 тона. Обслужването на разделно
събраните отпадъци от опаковки се осъществява от „Булекопак“ АД, с което община
Момчилград има сключен договор. Съвместно с тях, беше организиран конкурс за детска
рисунка „Мисли зелено, събирай разделно“ с цел популяризиране на разделното
събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Момчилград.
Сметосъбирането се извършва от три сметосъбиращи камиона. Закупен е нов
специализиран автомобил за сметосъбиране и извозване.
През 2021 година бяха закупени :
•

150 броя пластмасови кофи с вместимост 120 литра и 100 броя
пластмасови кофи с вместимост 240 литра, които се доставени на
адрес след подаване на заявление от страна на гражданите, проверка
от страна на служители

на

отдел „ЕООС“

и

доказване на

необходимостта;
•

25 броя метални контейнери за отпадъци тип „Бобър“

•

3 броя 4 кубикови контейнери за смет с капаци.

В продължение на цялата година, по инициатива на отдел „Екология и опазване на
околната среда“, кметовете на кметства и по предписание на Регионална инспекция на
околната среда и водите – Хасково бяха почистиха нерегламентирани сметища на
територията на община Момчилград. Почистените нерегламентираните сметища са
разположени в населените места, покрай републиканските пътища, по сервитута на
общинските пътища и в горски фонд. Такива бяха: на изхода за с. Равен посока с.
Нановица, вход и изход с. Чобанка, около с. Нановица, по пътя за Еленовото стопанство,
централната част на с. Лале, с. Звездел – входа на населеното место, около дерето,
около Студената чешма на главния път, разклона за с. Ауста, по общинския път за с.
Чуково, с. Прогрес и др.
За почистване на нерегламентираните сметища допълнително бяха назначени 10 човека
на граждански договор. За събирането и извозването

на отпадъците се използваха

услугите на външни фирми.
Ежеседмично се изпращаха и екипи от отдел „Чистота“ за почистване на лесопарк
„Момчил юнак“. Експертите от отдел „Екология и опазване на околната среда“ се
сблъскаха и с множество прояви на вандализъм по време на изпълнение за служебните
си задължения.
Редовно се почистеха и деретата в гр. Момчилград и основните водни потоци.
В насока спиране на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци на определени места
се поставиха 4-кубикови открити контейнери за едрогабаритни отпадъци.
Започна изграждането на клетка 2 и 3 на Регионалното депо за битови отпадъци –
Вишеград.
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Беше спечелен проект от Националната кампания „Чиста околна среда – 2021 г.“, към
ПУДООС, на тема „Обичам природата – и аз участвам“ на стойност 10 000 лева ( с вкл .
ДДС ), с които средства беше изградена „Зона за отдих и спорт“ в с.Чуково.
Обновена беше и зелената площ до мемориалния комплекс „Костницата“, където се
доизгради поливната система и засади нов тревна смес.

Подновиха се и растителните видове пред паметника на Наим Сюлейманоглу.
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Изгради се нова зелена площ на ул. 26-ти декември на мястото на бившето кафене
„Лъки“. Също така се изгради и нова зелена площ на входа на града до паметника на
Момчил юнак. На мястото беше изградена поливна система, засадиха се различни
декоративни дървета и храсти, Посади се тревна смес.
В края на сезона започна подготовката за обновяване на зелените площи в кв.
„Единадесети“, което ще бъде завършено през пролетта на 2022 г.
Дейности по озеленяване включваха и поддържане на всички цветни и зелени площи.
Извършвани са текуща резитба, косене и поливане на тревните площи. Ръчната коситба
на зелени площи в гр. Момчилград е около 55 дка и е извършвана многократно през
сезона (тротоарни ивици, зелени площи, стадион и паркове). На места, освен
традиционните пролетни и зимни цветя, бяха посадени и ранно пролетни (лалета,
нарциси, иглика и зюмбюли) и есенни видове (хризантеми).
Всички предвидени мероприятия за дезакаризация и дезинсекция са извършени. Поради
увеличената популация на комари и получени сигнали от жители на община
Момчилград, през месец юли беше извършено допълнително пръскане на територията
на общината. Допълнително се извърши пръскане на дърветата срещу вредители в
централната част на града.

За овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община
Момчилград, бяха кастрирани и върнати на места 29 кучета, а 16 от тях бяха осиновени.
През 2022 г. Община Момчилград ще се включи в изграждането на приют за
безстопанствени животни, които ще обслужва всички общини от областта и бъде
изграден на територията на община Кърджали.
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„Жителите на
община
Момчилград
могат да платят
онлайн
задължения по
местни данъци и
такси от всяка
точка на света.“

Добро управление
От 2021 година Община Момчилград предлага нова онлайн услуга за справка на
задължения за местни данъци и такси на физически лица, еднолични търговци и
юридически лица. Подобно на електронния портал на НАП, жителите и собствениците
на имоти в Община Момчилград могат да проверят какво дължат, без да се налага да
посещават лично Центъра за услуги и информация.
За достъп до услугата е необходим или безплатен персонален идентификационен код
/ПИК/, или електронен подпис.
Новата електронна услуга дава възможност за справка на дължимите суми за такса
смет, патентен данък, данъци за движимо и недвижимо имущество и туристически
данък. Длъжниците могат да заплатят налозите си по банков път, на гише в Център за
услуги и информация на гражданите и чрез ПОС терминал в Центъра за услуги и
информация на гражданите.
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Община Момчилград
Илкнур Кязим Мюмюн
Кмет
Тел. 03631/7841
obshtina@momchilgrad.bg

Контакти
Община Момчилград
ул. „26-ти декември“ №12
ПК: 6800
Тел. 03631/7841
www.momchilgrad.bg

