Община Пловдив
Район “Западен”
БЪЛГАРИЯ, 4001 ПЛОВДИВ, ул. “ВЕЧЕРНИЦА” № 1А
тел.: +359 32 604 818, 604 810, факс: +359 32 642 019, ел.поща: zapaden@plovdiv.bg

ОТЧЕТ
На Кмета на Район „Западен“- община Пловдив за извършените
мероприятия за развитието на района през 2013 година

I. Изпълнени обекти по инвестиционната програма за 2013г.

ВИД РЕМОНТ НА
ИНЖЕНЕРНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА,
СГРАДИ И СЪОРЪЖЕ
- НИЯ

УЛИЦИ, /ИМОТИ/
ПО КОИТО Е
ИЗПЪЛНЯВАН
ТОЗИ РЕМОНТ

КОЛИЧЕСТВО
/ПЛОЩИ,
МЕТРИ…/ НА
РЕМОНТИРАНИТЕ
УЧАСТЪЦИ

СТОЙНОСТ
/ЛВ. С ДДС/

1.
Преасфалтиране
на
участъци от ул.„Русе” и ул.
„Д. Страшимиров”, направа
на 9 бр. паркоместа и
тротоарни настилки

ул. „Русе” участък от
Коматевски възел до ул.
„Д. Страшимиров” и ул.
„Д.
Страшимиров”
участък от ул. Русе” до ул.
„Ген. Колев”

Асфалт - 1254,19 м2
9 бр. паркоместа
Тротоари - 743,26 м2

75 864,84 лв.

2.Ремонт /преасфалтира-не/ на
ул. „Лерин”

участък
от
бул.„Пещерско шосе” до ул.
„Силистра”

149 981,52 лв.

3. Преасфалтиране на ул. „Кр.
Раковски” от № 7 до № 17
4. Направа на джобове за
контейнери за смет

ул. „Кр. Раковски”

Асфалт - 2051 м2
Тротоари - 1313 м2
Тръбна канална мрежа –
част Ел.
700 м2
37,50 м2

2 889,63 лв.

ул. „Мир”
ул. „Вечерница”
ул.
„Равнища”
Пощата/
ул. „Лерин”
ул. „Кр. Раковски”

12 284,23 лв.

/зад

5. Направа паркиг на ул.
„Явор” /пред СОУ „Кирил и
Методий”

ул. „Явор”

80 2

6. Направа на паркинг на ул.
„Бряст” /южно от ОУ „В.
Петлешков”
7. Направа на тротоари на ул.
„Елена”, ул. „Елин Пелин”,
ул. „Лерин” и ул. „Гарибалди”

ул. „Бряст”

150 м2

7 949,68 лв.

169,32 м2

6 711,29 лв.

ул. „Елена”
ул. „Елин Пелин”
ул. „Лерин”

5 729,07 лв.

8. Ремонт на пътна настилка
(запълване на дупки по
пътното платно) – асфалт и
паваж

9. Преустройство и промяна
предназначението
на
едноетажна
масивна
постройка в спомагателна
сграда за разполагане на две
детски групи към ЦДГ „Рая”
10. Изработка, доставка и
монтаж на временни спортни
съоръжения на част от
междублокова площадка
ОБЩО:

ул. „Гарибалди”
ул. „Д. Страшимиров”
ул. „София”
ул. „Солунска”
ул. „Чернишевски”
ул. „Атон”
ул. „Дарвин”
бул. „Копривщица”
ул. „Звезда”
ул. „Орфей”
продължение бул. „Шести
септември”
ул. „Просвета”
ул. „Борис Петров”
ул. „Елин Пелин”
ул. „Битоля”
ул. „Ясна поляна”
Коматевски транспортен
възел
ул. „Явор”
бул. „Свобода”
бул. „Хаджи Димитър”
ул. „Люботрън”
ул. „Клокотница”
ул. „Звезда”
ул. „Силистра”
ул. „Белица”
ул. „Юндола”
ул. „Силистра”
ул. „Орфей”
бул. „Пещерско шосе”
ул. „Лерин”
ул. „Атон”
ул. „Равнища”
УПИ I – детска градина,
кв.20 по плана на кв.
„Кишинев - Смирненски”

УПИ VI – комплексно
жилищно и обществено
застрояване, кв.4 по плана
на кв. „Кишинев”

1402,16м2

48 569,14 лв.

Сградно преустройство по
части:
Архитектура,
Конструкции, Ел., ВиК,
ОВ, Външен топлопровод
/проектиране, изграждане,
строителен
надзор
и
обзавеждане/
Спортна площадка

82 999,11 лв.

8 870, 42 лв.

401 848,93 лв.

II. „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ” - АПИОФСДУС

№
по
ред
1.

Задача/дейност

Изпълнение

Категоризиране на заведения за
хранене и развлечения, средства за
подслон и места за настаняване по
Закона за туризма

1.1. извършени 19 бр. категоризации на заведения за хранене и
развлечения, средства за подслон и места за настаняване по
Закона за туризма, вкл. проверки на място за установяване
на съответствие с изискванията за категоризиране на
туристическите обекти;
1.2. вписване на категоризираните туристически обекти в

2.

Разрешения за ползване на терени
общинска собственост за поставяне на
обекти по чл. 56 от ЗУТ

Националния туристически регистър, както и актуализация
на данните при промяна в обстоятелствата.
2.1. Издадени разрешения за ползване на терени общинска
собственост за поставяне на обекти по чл. 56 от ЗУТ за:
2.1.1. търговска дейност – 124 бр.;
2.1.1.1. реализирани приходи 2013 г. - 78348.32 лв.
2.1.1.2. реализирани приходи 2012 г. – 71892.73 лв.
2.1.2. маси за открито сервиране – 61 бр.;
2.1.2.1. реализирани приходи 2013 г. - 61463.70 лв.
2.1.2.2. реализирани приходи 2012 г. – 50216.66 лв.
2.1.3. кампанийни – 244 бр.
2.1.3.1. реализирани приходи 2013 г. - 12068.46 лв.
2.1.3.2. реализирани приходи 2012 г. – 9741.26 лв.
2.2. Заповеди за прекратяване на разрешения за ползване на
терени общинска собственост за поставяне на обекти по чл. 56
от ЗУТ – 65 бр.;
2.3. Регистрирани нови разрешения за ползване на терени
общинска собственост за поставяне на гаражни клетки – 38 бр.;
2.3.1. реализирани приходи 2013 г. – 162996.00 лв.
2.3.2. реализирани приходи 2012 г. – 164404.71 лв. (вкл. 7200.00
лв. от подписани 20 бр. обезщетения за ползване на терен
общинска собственост без правно основание)

3.

Договори за отдаване под наем на
имоти общинска собственост към
31.12.2013 г.

4.

Приходосъбиране по договори за наем
и разрешения за ползване на терени
общинска собственост за поставяне на
обекти по чл. 56 от ЗУТ

5

Справки

2.4. Регистрирани обезщетения за ползване на терени общинска
собственост за поставяне на обекти по чл. 56 от ЗУТ – 1 бр.;
3.1. Договори за отдаване под наем на терени:
3.1.1. Действащи – 51 бр.;
3.1.2. Прекратени – 121 бр.;
3.2. Договори за отдаване под наем на сгради:
3.2.1. Действащи – 9 бр.;
3.2.2. Прекратени – 9 бр.;
3.3. Обезщетения
3.3.1. Действащи – 3 бр.
3.3.2. Прекратени – 4 бр.
3.4. Договори за отдаване под наем на павилиони:
3.4.1. Действащи – 3 бр.;
3.4.2. Прекратени – 9 бр.;
3.5. Договори за отдаване под наем на земеделски земи – 11 бр.
3.5.1. Действащи – 8 бр.
3.5.2. Прекратени – 23бр.
3.6. Реализирани приходи от наем:
3.6.1. реализирани приходи 2013 г. – 182447.87 лв.
3.6.2. реализирани приходи 2012 г. – 153798.81 лв.
4.1.Текущ контрол и анализ на постъпленията от наеми по
просрочени към 30-то число на календарния месец вземания;
4.2. Текущ контрол и анализ на постъпленията от такси по
просрочени към 30-то число на календарния месец вземания;
4.3. Текущо уведомяване по телефона и с уведомителни писма
на ползватели с просрочени дължими вноски от наеми и такси за
ползване на имоти общинска собственост
5. 1. Месечно приключване на 10-то и 20-то число от месеца с
начисляване съответно на наеми и такси за текущия месец:
5.2. Изготвяне ежемесечно на:
5.2.1. Справки за финансовото състояние по договори за наем и
разрешения за ползване по чл. 56 от ЗУТ;
5.2.2. Справка за плащания на просрочени към 31.12.2013 г.
вземания
5.2.2.1. без ДДС
5.2.2.2. с ДДС (за Община Пловдив);

5.2.3. Справки по искане на администрацията на Община
Пловдив;

6.
7.

Разрешения за работа с удължено
работно време
Текущи

5.2. Годишно приключване на финансовата 2013 г.
5.2.1.Анализ на просрочени вземания по действащи и
прекратени договори за наем;
5.2.2.Анализ на просрочени вземания по действащи и
прекратени разрешения за ползване по чл. 56 от ЗУТ;
5.2.3. Инвентаризация на вземанията към 31.12.2013 г.;
5.2.4.Уведомителни писма до ползватели с просрочени
задължения от направената инвентаризация на вземанията към
31.12.2012 г.
6. Издадени разрешения за работа с удължено работно време –
23 бр.
7.1. Консултации на граждани и фирми, справки относно
дължими суми по издадени разрешения и договори за наем и др.;
7.2. Проверки и отговори по жалби на граждани и фирми,
насочване на постъпили сигнали по компетентност към други
административни структури и институции;
7.3. Проверки и отговори по постъпили сигнали от Пловдивски
общински инспекторат;
7.4. Участие в съвместни проверки с представители на други
административни структури и институции;
7.5. Участие в комисии при провеждане на процедури по
отдаване под наем на имоти общинска собственост и др.

III. ЗВЕНО “ ЕКОЛОГИЯ” ПРИ РАЙОН “ЗАПАДЕН”НА ОБЩИНА
ПЛОВДИВ
ЗЕЛЕНА СИСИТЕМА
1. Обща площ на зелените площи 650 дка. от тях 510 дка междублокови
пространства. Ежедневно почистване, товарене, извозване .
2. Около „Гребна база” и „Стадион Пловдив” поддържане на 750 дка. - паркова
среда.
3. Възстановена помпена станция и капково напояване на бул. „Хаджи Димитър”.
4. Извършена декаризация 2 пъти /пролет и есен/ на 330 дка зелени площи.
5. Изградена нова напоителна мрежа в междублокова градина на бул. „Пещерско
шосе” и ул. „Бряст”.
6. Монтирани в градини и междублокови пространства 20 броя пейки.
7. Изцяло нова детска площадка на ул. „Владивосток” .
8. Ремонтирани детски съоръжения на ул. „Бряст”.
9. Нови алеи от бетонови плочки на ул. „Генерал Колев”, ул.”Белмекен”, ул.”Рани
лист”, ул. „Дрян”, ул. „Ружа”.
10. Засадени 45000 бр. цветя – пролетни и есенни видове.
11. При залесителните акции са засадени над 360 бр. нови дървета.
12. Нови 25 000 храсти основно от вида лигуструм.
13. Затревени нови 1200 кв.м и презатревени 500кв.м.
14. Товарени, извозване и заравняване на 480 куб.м. хумос.
15. Издадени 87 бр. заповеди за кастрене на дървета.
16. Обогатяване на почвата, внасяне на нова декоративна растителност, изграждане
на алпинеум на кръстовището на ул.”Царевец” и бул. „Пещерско шосе”.
17. Резитба на храсти и издънки по основните булеварди и междублокови
пространства.

18. Възстановяване и системно поддържане на помпените съоръжения - 3 броя,
действащи в активния летен сезон на приоритетни обекти: градина „Еталонна”
ул. “Перущица”, градина “Ружа”и ул. „Владивосток”.
ЧИСТОТА И ЕКОЛОГИЯ
1. Почистването на дъждоприемните шахти се извършва съобразно графици,
съгласувани с администрацията и ОП „Чистота.
2. За периода от м. януари 2013 год. до м. декември 2013 год., ежедневно има
участие на лица от Бюрото по труда по програмата за „Временна заетост”.
3. Ежедневно в почистването на района участват 56 бр. работници и 4 бр.
сметосъбиращи машини на ОП „Чистота”.
4. Участие в съвместни проверки с Община Пловдив за наличието на
нерегламентирани сметища в околностите на кв. Прослав и организиране на
извозването на 120 т отпадъци.
5. Ново регистрирани и преригистрирани 347 бр. кучета.
6. Изпратени предупредителни писма на 80 собственици на домашни любимци, не
платили годишната таксата.
7. 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”/
8. Изготвени са 54 бр. писма – отговори до „Община Пловдив”.
9. Изпратени отговори на 203 бр. жалби на граждани.
10. Издадени 37 бр. удостоверения за освобождаване от такса „Смет”.
11. Заверени 11 бр. документи за селскостопански производители.
12. Изготвени 32 бр. протоколи за съвместни проверки с ОП „Общинско охрана” и
„Зооветеринарен комплекс” за улов на безстопанствени кучета и котки.
13. Предупредени със стикер 37 бр. излезли от употреба МПС, от тях доброволно
преместени 33 бр.

IV. ОТДЕЛ “ ОСЗСДГР” ЗВЕНО „ОБРАЗОВАНИЕ” -РАЙОН “ЗАПАДЕН”НА
ОБЩИНА ПЛОВДИВ

1.Обхват на
дейност на
Отдел
ОСЗСДГР
Функция
„Образовани
е”

Училища:
ОУ”Тодор Каблешков”
ОУ”Елин Пелин”
ОУ”В.Петлешков”
ОУ”Драган Манчов”
СУ”Васил Левски”
СОУ”Св.Св.Кирил и
Методий”
ОМГ”Акад.К.Попов”

2.Участие в
комисии

-Комисия по подготовка
и реализиране на
ел.прием на деца от
детски градини и ясли в
Общ.Пловдив
-Комисия за кетерингово

Детски градини :
ОДЗ „Боряна”
ЦДГ”Елица”
ЦДГ”Звезда”,
ЦДГ”Росица”,
ЦДГ”Светла”,
ЦДГ”Мир”
ЦДГ”Рая”
ЦДГ”Дружба” с филиал ”
Първи юни”
-Номинация за
удостояване с почетна
значка на град Пловдив
директор и учител от
училище и детска
градина

Детски ясли
ДЯ”Сто усмивки”
ДЯ”Дара”
Млечна кухня:
МК „Лакомото мече”

-Комисия за подбор на
директор на детска
градина за участие в
Проект „Оперативна
програма „Административен капацитет

хранене на 4 градини в
Общ. Пловдив за 2013 г.
-Комисия по МКБППМН
Участие в атестирането
на ПУ „П.Хилендарски”
3.Оперативна -натурални показатели
-оперативки – текущи
дейност
задачи
- справки към ТСУ –
Пловдив
-застрахователни полици
4.Аналитичн
а дейност

-Номининация
на -Комисия по определяне
директори с наградата на допълнително
„Неофит Рилски” МОМН трудово възнаграждение
на директори на детски
градини
-срещи за подобраване на -Консултиране граждани
работата на счетоводство -Консултиране на роди„Образование”
тели за електронния
-Изготвяне на правила и прием
графици
- Разглеждане на жалби
-Изготвяне на атестации -Работа по постъпили
за служители
предложения и оплаквания .
-Анализи за хранене –
-Статистика за
- Анализ на заразни
-Анализ на енергийна
подготвителни групи
заболявания
ефективност
-Анализ на справки –
-Анализ за брой деца в
-Анализ на дейност на
ТСУ– Пловдив
училища и детски
СФУК
-изготвяне на специфика- градини
-Обследване на сгради на ция за обзавеждането на -Анализ на МТБ
ДЗ
ЦДГ”Рая”
-Анализ и апробиране
- Организира се хранене - кръгла маса за
Методика за оценяване
за децата при ремонти
образованието.
на проф.Бижков

5.Ремонти

- ремонт на кухненски
блок на ЦДГ „Дружба”
- ремонт на кухненски
блок на ЦДГ ”Росица „

ремонт в ЦДГ „Рая” -две
групи
-аварийни ремонти в
ЦДГ”Дружба” и ЦДГ
„Росица”

-укрепване сградата на
ЦДГ”Мир”
-основен ремонт фонд
„Козлодуй” –
-дворът на ОУ „В. Пет-ешков,парогрейни котли
в СОУ „Св.Св.Кирил
Методий”, покривът на
ОУ „Тодор Каблешков”.

6.Празници

Организирането на
парадното шевствие по
повод 24 май 2013 г

Концерт„Аз съм българче” – участници 100 деца
Концерт по проект „Аз
съм българче” - 11 май
2013 г Античния театър.

Изложба на детски
рисунки и есета - ОУ
„Елин Пелин”
-концерт по повод
юни- ден на детето.

- проект „Аз съм
българче” , съвместно с
РИО Пловдив и
финасиран от Община
Пловдив.
-проект за рационално
хранене на деца от
детските градини

-проект „Светът като
детска площадка”
съвместно с АИСЕК .
-проект „Детски спорт”
спортен
празник
на
стадион „ Пловдив” .

откриване на физкултурно- музикален салон в ДЯ
„Дара”.
Подкрепихме благотво-

-Футболен турнир за
ученици от училищата в
района през м. април
- Футболен турнир на

7.Проекти

8.Мероприят
ия

-проект „Съседска
градинка” към МОСВ –
ПУДООС
- проект „Народните
будители и Аз” за 2013 ”
-проект „Подобряване на
управлението на човешките ресурси в сферата на
образованието в общинска администрация
-Официално откриване
социална услуга плуване
за деца в ЦДГ”Светла”
Базар за мартеници ,

1

изработени от Старчески
дом „Св.Врач”.
-представяне на проект
на Дирекция „Организация и управление на
отпадаците” към Община
Пловдив
за разделно
събиране на отпадаци.
- Ден ма мобилността с
участие на деца от
школите към читалищата
в района.
9.Комуникац Камарата на строителите
Издателства „Летера”
ия и
партньорство ,”Изкуство”, Просвета”
сдружение „Детски
спорт”
10.Прдставит
елна дейност

рителен базар на Алианса
на хора с редки болести
-участие на деца от ЦДГ
„Елица” в неделно шоу
на Ася Антонова.
Организирахме
безплато посещение на
деца със СОП на цирк
„Арлекино” и луна парк
-Коктейл по повод 24
май-

районно и градско ниво
за деца от детските
градини
– Маратон на четенето
НЧ
„Гого Мавров”,
Представяне на книга за
9-ти Стрямски полк в
НЧ”Хр.Смирненски”,
концерти на школите
към НЧ „З.Стоянов” и
др.

ПУ „П.Хилендарски
АМТИИ- Пловдив
РИО – Пловдив
НПО клубове -„Лаянс”,
„Зонта” „Ротари”
„Пловдив”
Участие в работно конференция по ПУВ
посещение в Р. Турция Асеновград,
гр. Конья по покана на Р. конференция по предЧери.
училищно образование –
Смолян

Читалища в район
„Западен” – „З.Стоянов”,
„Хр.Смирненски”, „Гого
Мавров” и „Н.Вапцаров”
ОП”Градини и паркове”
ОП”Жилфонд”
Участие в работна среща на РИО
Пловдив – Кърджали
2013 г

V. Извършена дейност в сектор „Здравеопазване и социални дейности”

за календарната 2013 г
І. ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – в т.ч.:
1. Детска ясла „Дара” с прилежаща детска кухня
2. Детска ясла „100 усмивки” с прилежаща детска кухня
3. Детска кухня „Лакомото мече”
4. Яслена група в ОДЗ „Боряна”
5. Разливочен пункт към детска кухня „Лакомото мече” при ОДЗ „Боряна”
6. Здравни кабинети в училища и детски градини – 16 бр.
№
по
ре
д
1.

Заведение наименование

По – значими дейности през 2013 г. – кратко описание;
стойност

Детска ясла „Дара” –
четиригрупна ясла с
прилежаща детска кухня –
ул. „Лерин” 18

1.Построен физкултур-но-музикален салон – ежедневни
занимания с деца – спортни, музикални, различни видове
игри и др.
2.Извършен ремонт по фонд „Козлодуй”:
- топлоизолация стени и покрив;
- подмяна на отоплителна инсталация;
- изграждане на автономен котел на газ;
- монтаж на слънчеви колектори

2.

4.

3.Подготовка за провеждане на проучване за наличие и
концентрация на вредния газ РАДОН, вреден за здравето
на децата
3. Дейността в заведението е организирана ефективно,
поради което няма жалби от страна на родителите
Извършен ремонт по фонд „Козлодуй”:
Детска ясла „100
усмивки” – шестгрупна
- топлоизолация стени и покрив;
ясла с прилежаща детска
- подмяна на отоплителна инсталация;
кухня – ул. „Ранни лист” 1 - изграждане нова абонатна станция;
Детска кухня „Лакомото - монтаж на слънчеви колектори
мече” – специализирана в
приготвянето на храна за
2. Оптимизиране на персонала – трансформиране на
деца до 3-годишна
длъжности с цел по-ефективна работа в заведението
възраст. Приготвя храна и
за разливочен пункт в
ОДЗ „Боряна”-кв. Прослав
Здравни кабинети в 1.Извършен текущ ремонт в кабинети
училища
и
детски 2. Закупени медикаменти
градини – 16 бр. –
оказване на долекарска 3. Увеличена основна месечна заплата на мед персонал
медицинска помощ на Била 425 лв, Става 450 лв
децата при съответните 4. Участие с презентация на кръгла маса на тема
заведения
„Репродуктивното здраве – поглед от всички страни” за
изготвяне на Стратегия за репродуктивното здраве на
територията на Община Пловдив

ІІ. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ:
№
Дейности – кратко
по
описание на същността
ред
1.
Социална
трапезария:
ежедневно
(обедно)
изхранване на социално
слаби граждани, живущи
на територията на района
за периода: 15.12.2013 г –
31.03.2014 г.
2.

Стол
за
диетично
хранене – в стола на
училище
ОМГ
„Ак.К.Попов”–
функционира,съгласно
Решение № 84 на ОбС Пловдив,
взето
с
Протокол
№
5
от
05.03.2009г.
Целогодишно
се
предоставя топла диетична
храна на пенсионери с
различни
заболявания,

Целеви групи

Брой обхванати

-Самотни лица и семейства с доход до
250 лв.;
-Лица с намалена трудоспособност с
доход до 250 лв.;
-Многодетни семейства, отговарящи на
доходния критерий;
-Други
инци-дентно
възникнали
социални случаи
Лица със следните заболявания, удостоверени от личен лекар:
-Сърдечни заболя-вания
-Бъбречни заболя-вания
-Чернодробни;
-Стомашно-чревен тракт

290 човека

300 човека

които са с нисък социален
статус.
3.

Обществена трапезария
на МТСП – в сградата на
домашен
социален
патронаж – ул. „Звезда”
№16 – ежедневно се
предоставя топла храна на
социално слаби граждани
от гр. Пловдив
4.
Проект
„Грижи
в
домашна
среда”
–
създадено е звено за
услуги в домашна среда,
чрез което се оказва
необходимата помощ в
ежедневието на деца и
възрастни хора, с което да
подпомогне процесите на
тяхната
социална
адаптация:
на
4.1. Предоставяне
почасови услуги за лична
помощ
на
4.2. Предоставяне
почасови
услуги
за
комунално-битови
дейности
4.3. Предоставяне
на
почасови
услуги
за
социално включване
5.
Клубове на пенсионера –
кв. „Прослав”; ул. „Д.
Страшимиров” 1

Лица с нисък социален статус, съгласно 125 човека от
крите-рии, описани в проект на МТСП
район
„Западен”

1.Потребители на услугата:
-Възрастни с трайни увреждания с
определена намалена трудоспособност;
-Деца до 16 години с 50 на сто и над 50
на сто степен на трайно намалена
трудоспособност, които се нуждаят от
обслужване;
-Самотно живеещи възрастни хора, които
не са в състояние на организират бита си
и да поддържат хигиен в дома си
2. Доставчици на услугата – 19 бр. –
безработни лица с регистрация в бюро по
труда, назначени след проведен конкурс.
Функционират на следните длъж-ности:
-Социални асистенти – 8 бр.
-Домашни санитари – 5 бр.
-Специалисти в социалната услуга – 5 бр.
-1 бр. Сътрудник соц. работа

1.Потребители
на услугата – 40
бр.

Пенсионери, които заплащат членски
внос

308 човека

2. Доставчици
на услугата – 19
бр.

IV. Извършена дейност в ЗВЕНО “ГРАО” КЪМ ОТДЕЛ ОСОИЗСДГР
ЗА ПЕРИОДА на календарната 2013 г

1.
2.
2.1.
2.2.

Тип на документа
Съставени АР /актове за раждане
Издадени удостоверения ГРАО,общо
удостоверение за семейно положение
удостоверение за семейно положение,съпруг и деца

2.3.

удостоверение за постоянен адрес

Брой
1900
4115
103
368
1385

2.4.
2.5.
2.6.

удостоверение за настоящ адрес
удостоверение по искане на гражданите
удостоверение за съпруг и родствени връзки

2.7.
2.8.

удостоверение за идентичност на имена
удостоверение за брой деца,родени от майката

2.9. удостоверение за вписване в картотечния регистър
2.10. удостоверение за липса на съставен акт за смърт

1738
18
74
74
270
53
4

2.11.
2.12.
3.
4.
5.
6.

удостоверение за промени на НА
удостоверение за правно ограничение
Издадени удостоверения за наследници
Легализация на документи по гражданско състояние
Служебни преписки
Пресъставени актове за раждане по КМЧП

7
21
2454
229
440
32

7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.

Приети заявления за припознаване
Преписка за нов административен адрес
Обработени ПА /постоянен адрес/
Обработени НА/настоящ адрес/
Издадени УР/оригинал/
Издадени УР/дубликат/
Препис-извлечение от АС/акт за смърт/
Преписки за присвояване на ЕГН
Преписки за верен ЕГН
Преписка за признаване на развод по КМЧП
Справки в НБД и ЛБД на колеги от районната
администрация – ежедневно
Корекции в АР,АС и ЛРК
Сверяване на ЛРК/архив 3-1948,1949,1950,от 1959 до
1980 години
Качване на АР от 1990 до 1994 години

93
17
723
1285
1900
668
30
81
26
7

18.
19.
20.
21.
22.

Организационно-техническа работа по кампанията за
произвеждане на Национален референдум
Организационно-техническа работа по кампанията за
произвеждане на избори за народни представители

801
6000

