ОТЧЕТ НА КМЕТА
НА РАЙОН „ЗАПАДЕН“
ДИМИТЪР КОЛЕВ
ЗА 2014-ТА ГОДИНА
I. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
През изминалата календарна година район „Западен“ продължи социалната си политика,
насочена към крайно нуждаещите се и хората в неравностойно положение. През 2014-та бяха
разкрити няколко социални кухни в района, а администрацията се включи в няколко значими
проекта.
Социални кухни
1. Социална трапезария – 290 човека
Ежедневно обедно изхранване на социално слаби граждани, живущи на територията на
района за зимния период: от 15 декември до 31 март – обхваща 290 човека, като сред тях са: - Самотни лица и семейства с доход до 250 лв,
- Лица с намалена трудоспособност с доход до 250 лв.;
- Многодетни семейства, отговарящи на доходния критерий;
2. Стол за диетично хранене – в стола на училище ОМГ „Ак.К.Попов” - 300 човека
Целогодишно се предоставя топла диетична храна на пенсионери с различни заболявания,
които са с нисък социален статус. - обхваща 300 човека със следните заболявания:
- Сърдечни заболявания
- Бъбречни заболявания
- Чернодробни;
- Стомашно-чревен тракт
3. Обществена трапезария на МТСП – в сградата на домашен социален патронаж – ул.
„Звезда” №16 – 73-ма души
Обхваща лица с нисък социален статус, съгласно критерии, описани в проект на
Министерство на труда и социалната политика
Проекти
1. Проект „Грижи в домашна среда”
От 01.02.2013 г. до 30.06.2014 г. бе създадено звено за социални услуги в домашна среда, чрез
което се предостави помощ в ежедневието на деца и възрастни хора с намалена
трудоспособност, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в невъзможност
сами да се грижат за себе си и ограничават социалния им живот. Общата стойност на проекта
е близо 198 хиляди лева.
Проектът е в услуга на възрастни с трайни увреждания, деца до 16 години с 50 на сто и над
50 на сто степен на трайно намалена трудоспособност, които се нуждаят от обслужване,
както и самотно живеещи възрастни хора, които не са в състояние на организират бита си и
да поддържат хигиен в дома си.
Освен тях проектът даде възможност на 19 лица да работят и да повишат квалификацията си.

Всички те са наети от Бюрото по труда – Пловдив. В рамките на проекта бяха реализирани
различни социални услуги като предоставяне на почасова лина помощ, комунално-битови
дейности, услуги за социално включване и други.
2. Услуга „Помощ в дома“ - обхваща 40 души.
Предоставя се комплексна услуга за лична помощ и домашна грижа по предварително
изготвен график на деца и възрастни хора с трайни увреждания.
3. Клубове на пенсионера – в кв. „Прослав” и ул. „Д. Страшимиров” - 308 човека.
II. ОБРАЗОВАНИЕ
През изминалата 2014-та година в звено „Образование” се наблегна на качеството на работа
на директорите на детските градини, на които бе оказвана правна и методическа помощ.
Също така Район Западен предостави залата си за обучение на учители от всички райони на
Община Пловдив по тема Безопасносно движение по пътищата”, както и обучение на
начални учители от екперти на РИО Пловдив.
В район „Западен“ бе реализиран и проект за повишаване на ефективността и
квалификацията на общинските служители, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Административен капацитет“ и е съфинансиран от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд. Проектът продължи 9 месеца, като максималната обща
сума възлиза на близо 82 хиляди лева.Всички служители на районната администрация
преминаха през обучение.
Изминалата година бе изпъстрена с много събития в сферата на образованието.
Различните детски градини и училища организираха тържества, състезания и конкурси,
които бяха под патронажа на кмета на район „Западен” Димитър Колев.
Тук можем да споменем Бабинден в ЦДГ „Светла”, Великите българи – ЦДГ „Мир”,
„Великден” в ОДЗ „Боряна”, спортен празник в ЦДГ „Рая”,състезание по математика и
физика в ОУ”Елин Пелин” и десетки други подобни инициативи, реализирани в учебните
заведения в района.
Беше наблегнато и спорта при децата като се организраха няколко турнира по футбол,
волейболен турнир в СОУ Св.Св Кирил и Методий”, Национален крос „Мама,тате и аз, баба,
дядо и внуче”. Децата от ЦДГ „Звезда” представиха достойно района на състезание
„Малките спортисти” , а всички градини включиха представителни отбори в инициативата
„Млади олимпийци”. Паралелно с това в район „Западен“ бяха организирани редица
инициативи свързани с националните седмици на мобилността и бащата.
Няколко бяха проектите по които се включиха детските градини и училищата в района.
Димитър Колев награди участниците от Пленер по рисуване „Традиция , екология
,творчество”, организиран за 14 път от СОУ „Св.Св Кирил и Методий”
Проект „Народните будители и аз”, организиран от Ротари клубовете в Пловдив и Зонта клуб.
С участието на администрацията на Район „Западен” се организираха турнирите между
ученици от 5-7 клас и 9-11. Победител тази година е ОМГ „Академик Кирил Попов”
Тук трябва да се спомене и чудесната инициатива „Светът като детска площадка”, която по
традиция стартира от район „Западен” през м. март и м. юли 2014 г Стажанти от различни
страни от 3 континента обучаваха деца на английски език чрез игри, математика и културни
традиции.

През изминалата година администрацията се погрижи и за материалната база ва учебните
заведения. Със съдействието на кмета на район „Западен” бяха отстранявани проблеми на
сградите на училищата и детските градини.
С голям Майски концерт в парк „Ружа” бе отбелязан Денят на Славянската писменост” В
него участваха представителни групи на всички училища и детски градини, читалища и
пенсионески клубове.
На 1 юни – Ден на детето пред храм „Св.Климент Охридски” бе изнесен празничен концерт
от деца от ЦДГ „Рая” и ОДЗ „Боряна” в присъствието на Знеполски епископ Арсений.
На този концерт се роди идеята да се запознаят децата с големите християнски празници и да
се научат на добродетели. Така през ноември стартира така наречената „Стая на добротата”
в ОДЗ „Боряна” в квартал „Прослав“. Инициативата е подкрепена от светската власт в лицето
на инж. Иван Тотев и благословията на Митрополит Николай.
Организираха се коктейл за всичк директори на училища и детски градини, както и на
просветните дейци по случай 24 – май – Ден на Славянската писменост.
III. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
В звено „Здравеопазване” са обхванати детските ясли, млечни кухи, мед.сестри в кабинетите
в училища и детски градини.
В детска ясла «Дара» през изтеклата година се обзаведе музикално –физкултурния салон.
Самата детска ясла се смята за една от най- добрите в Община Пловдив.
В детска ясла «100 усмивки» се поднови изцяло ръководния състав и в момента се
наблюдава тенденция за много добра конкурентноспособност.
Млечните кухни в района са 3 на този етап и една разливочна в Прослав. За добрата им
работа говори това, че се увеличават родителите, желаещи да ползват тази услуга за децата
си. В перспектива ще се разкрие млечна кухня и в старата сграда на ЦДГ «Мир».
В мед. кабинети работят 17 мед.сестри, които оказват долекарска помощ. Кабинетите в
училищата и детските градини са ремонтирани, със сменена дограма, обзаведени с модерни
мебли и спешни шкафове. Освен това район «Западен» осигурява лекарства и медицински
консумативе за спешнните шкафове два – три пъти годишно.
През 2014 г. е изградена и периметрова охрана в двете детски ясли на обща стойност 3 700
лв.
IV. ГРАО
Работата на служителите в служба „ГРАО” е на много високо ниво. Служебните
задължения се изпълняват с необходимата компетентност, отговорност и професионализъм.
Работи се в екип и е постигната пълна взаимозаменяемост на длъжностните лица във всяка
дейност в службата.
Това е една от най-натоварените служби в районното кметство. Тук се идават голяма част от
актовете за раждане, тъй като на територията на район „Западен“ има две огромни родилни
отделения – това на УМБАЛ „Свети Георги“ и болница „Селена“. В потвърждение на това
през 2014-та година са издадени 1 866 акта за раждане. Общо издадените удостоверения за

изминалия период са над 3 500.
През посочения период бяха проведени и два избора-за депутати на Европейския парламент
и за Народни представители.
V. СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И БЮДЖЕТ
Финансовото състояние на район „Западен“ е добро. През изминалия период са събрани и
отчетени приходи в размер на 456 627 лева, като основната част от тях – над 400 хиляди са
приходи от стопанска дейност, а близо 45 хиляди – от административни такси.
VI. ЕКОЛОГИЯ, ЧИСТОТА И ЗЕЛЕНА СИСТЕМА
1. ЗЕЛЕНА СИСТЕМА
„Западен“ е най-зеленият район на Пловдив. Зелените площи са общо 650 дка, като от тях 510
дка са междублокови пространства.
В поддръжката на зелената система са извършени следните дейности
- Пусната в действие помпена станция и капково напояване на бул. „Хаджи Димитър”.
- Извършена дезакаризация 4 пъти /пролет и есен/ на 350 дка зелени площи,и допълнително
след сигнали на граждани и детски заведения.
- Монтирани в градини и междублокови пространства 48 броя пейки.
- Изцяло нови детски площадки на: бул. „Шести септември”, в парк „Ружа” и в кв.
„Прослав”.
- Ремонтирани детски съоръжения на ул. „Бряст” и ул. „Чернишевски”.
- Нови алеи от бетонови плочки на ул. „Генерал Колев”, и парк „Ружа”.
- Засадени близо 200 хиляди броя цветя – пролетни и есенни видове.
- При залесителните акции са засадени над 128 бр. нови дървета.
- Нови 980 храсти основно от вида лигуструм.
- Затревени нови 900 кв.м и презатревени 400кв.м.
- Товарени, извозване и заравняване на 700 куб.м. хумус.
- Издадени 82 бр. заповеди за кастрене на дървета.
- Резитба на храсти и издънки по основните булеварди и междублокови пространства.
- В района на „Гребна база” са засадени 28 бр. палми, 11200 бр. цветя, 78 бр. широколистни
дървета и монтирани 35 нови пейки.
2. ЧИСТОТА
- Дъждоприемните шахти се почистват от “Сиенит” ЕООД, съобразно графици.
- Осигуряване на работа на лицата по програмата за временна заетост-целогодишно.
- Участие в съвместни проверки с Община Пловдив за наличието на нерегламентирани
сметища в околностите на кв. Прослав и по дигата на р. Първенешка .
- Ново регистрирани 45 броя кучета, пререгистрирани 128 бр.кучета, глобени 13 граждани
собственици на кучета и закрити 23 бр. картони на собственици на кучета.
- Относно констатирано незаконосъобразно паркиране на лични автомобили в зелените
площи е създадена организация за контрол и санкции /периодично извършване на съвместни
проверки с представители на ОП „Общинска охрана”/
- Изготвени са 54 бр. писма – отговори до „Община Пловдив”.
- Изпратени отговори на 146бр. жалби на граждани.
- Издадени 20 бр. удостоверения за освобождаване от такса „Смет”.
- Заверени 10бр. документи за селскостопански производители.
- Изготвени 32 бр. протоколи за съвместни проверки с ОП „Общинско охрана” и

„Зооветеринарен комплекс” за улов на безстопанствени кучета и котки.
- Предупредени със стикер 12бр. излезли от употреба МПС, от тях доброволно преместени
11бр.
- Глобени за неправилно паркиране в зелени площи и тротоари от „Общинска охрана”- 1007
бр. МПС.
- Съвместни акции по почистване на парк „Отдих и култура” през пролетта и есента с
Фирма „Макском” и Еко организации, приключили със засаждане на дръвчета и боядисване

