ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Цели на администрацията за 2017 г.
Наименование на администрацията: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН
Настоящият документ е разработен в изпълнение на чл.33а от Закона за администрацията, като целите на
Община Никола Козлево за 2017 г. са формулирани в изпълнение на стратегическите цели и произтичат от
следните стратегически документи:
- Стратегическите документи, които изпълнява Община Никола Козлево;
- Общински план за развитие на Община Никола Козлево 2014 – 2020;
- Тригодишната бюджетна прогноза
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Цели за 2017 г.

Стратегически
цели

Стратегически
документ

1. Приемане на
балансиран
бюджет 2017 и
създаване
условията за
неговото
изпълнение

Приемане на
балансиран
бюджет 2017

Годишен бюджет 2017
– приет с решение на
Общински съвет

2. Ефективно и
ефикасно
разходване на
бюджет 2017

Ефективно и
ефикасно
разходване
общински
средства

Приетият от общински
съвет бюджет за 2017

3. Повишаване
събираемостта на
просрочени
вземания

Повишена
събираемост
на текущи
просрочени
вземания

План Дирекция „ФСД
и АО”

4. Подобряване на
околната среда в
населените места

Рехабилитиране
на зелените
площи в
населените места

Национална кампания
„за чиста околна
среда - 2017 г .“
ПУДООС

4

5

Дейности

Срок
/месец през
2017 г./

Приемане ясни
приоритети,
антикризисни мерки,
актуализация на
вътрешно
нормативната уредба,
осигуряване на
прозрачност
Извършване на
разходи в бюджетните
дейности при
спазване на СФУК и
Закона за публичните
финанси
Съставяне, връчване
и
изпълнение на Актове
за
установяване на
задължения,
събиране на
задължения по реда
на ГПК
Увеличаване на
рехабилитираните
зелени площи

М. 01

Постоянен

Постоянен

М. 10
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Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние
Месечен и
тримесечен
отчет за
изпълнение
на бюджета

Индикатор за
целево
състояние
Приет бюджет
2017

Формиране на
бюджетен
излишък и
недопускане на
бюджетен
дефицит
Събиране на
всички
просрочени
вземания

Текущи
отчети

100 %
изпълнение на
собствени- те
приходи по
бюджет 2017

11441 лв.
просрочени
вземания

0 лв.
просрочени
вземания

Одобрени и
реализирани
проекти за
финансиране от
ПУДООС – 2 бр.

2 бр. внесени
проекта

2 бр.
одобрени и
изпълнени
проекти

Очакван резултат
Финансово
обезпечаване
функциите на
местната
администрация

5. Превантивни
мерки за
намаляване на
щетите от
наводнения.

Елиминиране на
негативните
последици от
природни
бедствия

Правилник на
МКВПМС

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

Създаване на
подходящи
условия и
постигане на
устойчиво
развитие на
община Никола
Козлево
Подобряване на
жизнената среда в
населените места
на територията на
Община Никола
Козлево и
осигуряване на
достъп до основни
услуги за
населението
Ресурсно
осигуряване за
реализиране на
общински
програми и
политики

ЗМСМА, ЗРР и
Правилник за
прилагане ЗРР

Подобряване
сградния фонд на
образователни
институции, чрез
Ремонт на ДГ с.
Църквица

7. Подобряване на
жизнената среда в
населените места

8. Максимално
оползотворяване
на възможностите
за финансиране
от фондовете на
ЕС
9. Подобряване
сградния фонд на
образователни
институции

Одобряване и
реализация на проект
„Почистване и
корекция на р.
Хърсовска,
преминаваща през
урбанизираната
територия на с.
Каравелово, община
Никола Козлево,
област Шумен“
Приемане на Общ
устройствен план на
Община Никола
Козлево.

М. 12

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

0 бр.
одобрени
проекта

1 бр.
изпълнени
проекти

М. 12

Приет Общ
устройствен план
на Община
Никола Козлево

0 бр. приети
стратегически
документи

1 бр. приети
стратегически
документи:

Общински план за
развитие на Община
Никола Козлево за
периода 2014-2020 г.

Подмяна на
вътрешната
водопроводна мрежа
в населените места
на територията на
община Никола
Козлево

М. 9

Подменена
вътрешна
водопроводна
мрежа в с.
Хърсово, с.
Ружица и с.
Никола Козлево

Силно
амортизирана
вътрешна
водопроводна
мрежа, което
е
предпоставка
за ежедневни
аварии

ОП „Околна среда”,
ПРСР 2014-2020

Подготовка и
кандидатстване с
проекти за
финансиране по ОП
„Околна среда” и
ПРСР 2014 - 2020

М. 12

Изготвени и
внесени 2 бр.
проекта

0 бр.
подготвени
проекти

МТСП
Красива България

Ремонт на ДГ с.
Църквица

М. 12

Извършен ремонт
на ДГ с. Църквица

0 бр.
ремонтирани
образователн
и институции

Подменена
вътрешна
водопроводна
мрежа в 3
населени
места на
територията
на община
Никола
Козлево
2 бр.
подготвени и
внесени
проекти за
финансиране
по
оперативните
програми
1 бр.
ремонтирани
образователн
и институции

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

