Уважаеми съграждани,
В настъпващите Коледни и Новогодишни празници искам да пожелая на Вас и на Вашите близки повече доброта, търпение и толерантност.
Нека Новата 2018 година ни донесе повече късмет, успехи и повод за повече усмивки по лицата ни!

РАВНОСМЕТКАТА ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК
В КРАЯ НА 2017 ГОДИНА

С уважение,
Борис Николов
Кмет на община Белоградчик

Уважаеми съграждани,
Краят на годината е времето, през което всички ние си даваме равносметка за това което сме постигнали, това което не сме успели да направим и грешките, които сме допуснали. В същото време си набелязваме нови цели, към които да се стремим в бъдеще и стъпките, които
трябва да предприемем за тяхното осъществяване.
По традиция в края на всяка година Ви представям резултатите от
нашата работа. Днес, провокиран от бруталните лъжи и открита
манипулация на шепа хора, които не желаят развитието и напредъка
на града и изкривяват представите на част от местната общност за
реалното състояние на общината, бих искал да Ви представя подробна
информация за дейността на общината.
Нека вашата оценка, мнение, препоръки и критики бъдат обективни и
се основават на факти и действия, които са достъпни и лесно могат
да бъдат проверени.
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Финансовото
състояние на
общината.
Защо и как се
стигна до тук?

Много често вие като граждани ми задавате
въпроса - „Какво направихте за подобряване
на финансовото състояние на общината и защо дълговете и са толкова големи?” Причината е много проста – поетите огромни задължения по сключени договори от предишното ръководство на община Белоградчик.

Нашите дългосрочни цели
Ще продължим да работим усилено за развитието на нашия град и
община. Нашите дългосрочни цели за следващите две години са
насочени в следните дейности:
•
Преодоляване на финансовата криза на общината;
•
Повишаване на приходите на общината от туризъм и дейности по възлагане на дърводобив;
•
Ще продължим работата по инвестиционната политика на
общината, а именно разработване на проекти за реконструкция на водопроводната мрежа в част от селата на общината,
облагородяване на Централния градски площад и зелени
площи в града, разширяване на гробищния парк и т.н.;
•
Ще продължим досегашната социална политика;
•
Ще инвестираме повече средства за развитие на културата и
спорта в общината.

В същото време собствените приходи, които събира общината не
могат да покрият тези задължения, още повече че с тях трябва да се
разплащат и разходите за издръжка – заплати, осигуровки,
ел.енергия, вода и т.н.

Първата ми задача при постъпването ми като кмет беше да разплатя
дълговете на общината за електроенергия, за хранителни продукти,
заплати и т.н. – свързани с текущите разходи, които не бяха плащани с месеци, в резултат на което нямаше улично осветление, детската градина и социалните домове имаха трудности с доставката на
храни и дейността на общината беше силно затруднена.
През годините ми на управление тези разходи се изплащат редовно,
като успях да покрия и голяма част от поетите задължения през предишното управление.
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2018 година - Какво ни предстои?
• Ще завършим санирането на обществените сгради - Младежки дом,

Началното училище, Полицията, Районния съд, Художествената галерия, Гранична полиция и сградата на Пожарната;
• Ще приключим санирането на 7 многофамилни жилищни сгради
• Ще завършим ремонта на водопроводната мрежа в квартал
“Здравец” и междублоковите
пространства, който започна
през тази година;
• Ще направим основен ремонт
на 10 улици в града с подмяна
на уличното платно и тротоарите;
• Ще направим основен ремонт
на
част
от
булевард
“Съединение”
и
ул.
“Белоградчишки проход”;
• Ще направим основен ремонт на участъци от общинската пътна
мрежа водеща към селата Дъбравка, Праужда и Орешец;
• Ще продължим работата по учредената Местна инициативна група
между общините Белоградчик, Димово и Макреш, което ще даде
нови възможности за реализиране на частни инициативи в сферата
на туризма и селското стопанство;
• Ще закупим техника и машини, които са крайно нужни за подбряване на действията при бедствия в общината - багер с булдозерна дъска, самосвал, трактор с гребло за сняг, вишка, малка високопроходима пожарна, моторни резачки и храсторези, моторна шейна;
• Ще завършим започнатите през 2009 година сгради предназначени
за центрове за деца лишени от родителски грижи, превърнали се в
символ на лошо управление. В тях ще се предоставят социалните
услуги за деца - център за настаняване от семеен тип, център за обществена подкрепа, дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства;
Това е само малка част от това което ни предстои, което ще постигнем изцяло с привлечените средства по разработените и одобрени
проекти на общината пред европейските фондове.
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Въпреки, че успях да погася част от разходите по
сключените стари договори, техният размер е толкова голям спрямо приходите, че задълженията се нат- Какво правим за
рупват през годините и към момента неразплатените
излизане от
разходи са в размер на 5 283 514 лева.
финансовата
криза на
През годините предприехме редица мерки
общината?
за излизане от финансовата криза
•
•

•

•
•

•

Намалихме разходите за ел. енергия и отопление на общинските
сгради, чрез въвеждане на енергоспестяващи мерки;
Намалихме броят на общинските служители, като преустановихме
назначаването на нови служители на мястото на напусналите и пенсионерите;
Сключихме договор за отпускане на банков кредит в размер на 1
600 000 лева, от които 150 000 лева за болницата и 1 450 000 лева за
покриване на стари задължения;
Изготвихме финансов план за оздравяване на общината за следващите две години;
Значително увеличихме приходите от посещаемостта на туристическите обекти на територията на общината. Туристическият поток се
увеличава ежегодно, въпреки липсата на разходи за реклама, които
до 2011 година наброяваха стотици хиляди левове, без да има какъвто и да е икономически ефект от това.
Увеличихме приходите от добива на дървесина с повече от шест
пъти. Към края на 2011 година тези приходи са едва 40 000 лева, а
към днешна дата са вече 350 000 лева.
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Как да
превърнем
нашият град в
привлекателна
туристическа
дестинация и
приятно място
за живеене?
•
•
•
•

•
•

•

Въпреки финансовия дефицит в бюджета, с използване на финансовите възможности на европейските
фондове и целевите средства за капиталови разходи
за пет години успяхме да инвестираме в нашата община над 20 милиона лева.

Реконструирахме спортната зала и
градския стадион
Ремонтирахме сградата на читалището
Изградихме център за настаняване
на деца с увреждания
Реконструирахме
пешеходната
алея - ”Алея на здравето”
Направихме
реставрация
на
“Белоградчишка крепост” и изградихме посетителки център
Асфалтирахме изцяло улиците в квартал „Милеви”
Санирахме шест жилищни сгради по националната програма, с което сме на първо място във Видинска област по брой санирани
сгради
Направихме и други малки, но важни инвестиции – детски площадки, ремонти на сгради и др.
•

Работим за развитие на всички сфери
Социални дейности

•
•
•
•

Подобрихме работата на социалния патронаж, като закупихме ново съвременно оборудване и ремонтирахме
основно помещението, в което се приготвя храна;
Осигуряваме годишно “топъл обяд” за 120 най-нуждаещи се лица;
Осигурихме работа за 42-ма лични асистенти, социални асистенти
и домашни санитари за около 120 потребителя;
Осигуряваме работа на 14 души приемни родители;
Подадохме документи за държавно делегирано финансиране на социалната услуга от „Център за настаняване от семеен тип за възрастни лица с деменция“ в с.Дъбравка от 01.01.2018г. с капацитет
14 места и 15 нови работни места;
•
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Туризъм
• Чрез активна работа с

туроператори и рекламни агенции успяхме да
увеличим броят на туристите посещаващи нашия град с повече от 20
% годишно
• Съвместно с Националната опера и балет утвърдихме фестивалът “Опера на върховете”, като значимо събитие със световно значение, като през 2017 година представленията бяха посетени от над 6 000 души
• Работим активно за разнообразяване на туристическите атракции—закупихме атракционно влакче, съдействахме за въздушен балон над Белоградчишката крепост, осигурихме зарядна
станция за електрически велосипеди
• Активната ни работа допринесе за увеличаване броя на нощувките
Култура
Въпреки ограничените финансови
възможности на общината успяваме да обогатим ежегодния
културен календар.
•
Традиционно организираме двата панаира - Белоградчишкия и Международния събор “Кадъ боаз”
•
Подкрепяме и съдействаме на всички местни самодейни
състави, които ни радват със своите успехи
Работим и съдействаме за развитието на
спорта в общината, като подкрепяме
всички спортни клубове– футбол, волейбол, джудо, самбо,
спортно ориентиране. Освен традиционните спортове от две години е
учреден и клуб по бадмингтон, в
който участват над 20 деца. Нашата
най– голяма гордост е волейболния
клуб “Град”, който се състезава в
Националната волейболна Висша
лига - група “А” за мъже.
Спорт
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