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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪЛЧЕДРЪМ, обл. МОНТАНА
ОТЧЕТ
От Иван Христов Барзин, кмет на община Вълчедръм
(Приет с Решение № 145, протокол № 19/30.01.2009г. на ОбС – Вълчедръм)
Относно: Годишен отчет за изпълнението на Програма за управление изготвена от
Кмета на общината по реда на чл.44. (5) от Закона за местното самоуправление и
местната администрация/ЗМСМА/, както и изпълнението на актовете на общинския
съвет и резултатите от дейността на общинската администрация през 2008 г.
Уважаеми общински съветници,
В съответствие с разпоредбите на чл.44. (5) от Закона за местното самоуправление и
местната администрация/ЗМСМА/ -Кметът на общината, след встъпването си в
мандат представя пред общинския съвет Програма за управление за срока на
мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата трябва да съдържа
основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните
резултати. В тази връзка Кметът на общината ежегодно представя пред общинския
съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари като в същия
срок в съответствие с чл. 44. (1), т. 7 от ЗМСМА, внася отчет и за изпълнението на
актовете на общинския съвет.
На основание на гореизложеното на вниманието на Общинския свет е предоставен за
обсъждане Годишен отчет за изпълнението на Програма за управление през
2008г., изготвен от Кмета на общината, както и изпълнението на актовете на
общинския съвет и резултатите от дейността на общинската администрация
за 2008 г.
В настоящият отчет се поставя на анализ и оценка един проблем, чиято актуалност се
обуславя от неговата практическа значимост, целяща подобряване управлението на
общината, за постигане на съответствие на структурата на апарата на
управлението, на самото управление като дейност- въобще, за съответствието му
на целите и задачите на общината. Актуалността и практическата значимост на
обсъждания отчет се определя и от обстоятелството, че вече две година местните
власти в България са изправени пред новите предизвикателства породени от
присъединяването ни към ЕС. Сега органите на местните власти в ежедневната си
практика, изправени пред невероятните предизвикателства на деня, за намиране на
по-добри модели и успешното им реализиране в добри практики, насочени към
подобряване качеството и достъпността на предоставяните от общините услуги на
гражданите. За да се отговори по пълно на техните очаквания и нужди, българските
местни власти трябва да бъдат конкурентноспособни на европейските общини, да
усвояват ефективно структурните фондове. В контекста на тези обстоятелства от
особена практическа значимост е, че органите на управление непрекъснато трябва да
подобряват своите управленски програмни документи, като инструмент за по-добра
ефективност и ефикасност на управлението за постигане целите на организацията..
С оглед подпомагане на органите на местните власти в ежедневната им работа даде
основание на Българските законодателни органи за въвеждане в задължение на
Кметовете на общини изготвяне на Програми за управление за срока на мандата,
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което е в сила от началото на настоящия мандат/2007-2011 г/.
Програма за управление на Кмета на общината за мандат/2007-2011/ е приета с
Решение № 3 4 , Протокол-№ 5 от 12 . 02. 2008година на Общинския съвет и съвпада
със встъпването ми за трети пореден мандат като Кмет на община Вълчедръм. Това
обстоятелство предполага благоприятната възможност с Програмата за управление
да се реализира приемственост в политиката за управлението на Общината ,
която се основава на Програмните и стратегически документи на Община Вълчедръм
за периода 2007-2013 г.
Важно място и от особено важно значение в тази насока имат:- разработването на
Общинския план за развитие на община Вълчедръм за периода2007 – 2013
година , който е логично продължение на Общинската стратегия за развитие 2000
– 2006 година и Програмата за реализацията й.
Изготвянето на Общинския план за развитие 2007 – 2013 година на община
Вълчедръм е дело на общински екип, съставен от експерти (служители) в общинската
администрация. Това, което отличава община Вълчедръм е, че се доверява и разчита
на местните специалисти за разлика от много други общини в Република България,
които възложиха тази задача на външни експерти срещу солидни суми изплатени от
общинските бюджети на съответните общини.
Другото, което има по- важно значение от икономисаните средства по общинския
бюджет е, че местните хора много по-добре са запознати( в цялост и детайли) с
проблемите и ситуацията в общината. Това им дава предимство при определяне на
Визията, приоритетите, целите и мерките за постигането им..
Много голямо предимство за общината е, че същият ЕКИП е изготвил Общинската
стратегия за развитие 2000 – 2006 година и Програмата за реализацията й , която
беше основен инструмент за управление на община Вълчедръм и действащ документ
до края на 2006 година. Това предимство се изразява в осигуряване на приемственост
между двата основни документа, а така също пряко ангажиране на лицата от екипа за
изпълнение на ОПР и най-вече надграждане върху вече постигнатите положителни
резултати за осигуряване на гъвкавост при управлението.
Главното предимство от всичко това е повишаване на капацитета на община
Вълчедръм и по-добра подготовка за усвояване на средства по Оперативните
програми от Структурните фондове на ЕС, както и по националните програми.
Програма за управление през мандат /2007-2011/, съвпада със стартирането на
Оперативните програми за изпълнението на Националния план за развитие и
усвояването на финансовите средства по структурните фондове на ЕС. Това
обстоятелство налага да насочим нашето внимание по организацията и изпълнението
на Общинския план за развитие-2007-2013 г. и Програма за неговата
реализация.
Всичко това ни дава основание да смятаме, че Програма за управление, като
средно срочен оперативен документ за управление на Общинския план за
развитие-2007-2013г. и останалите стратегически и планови документ на
общината, съответстващи на визията, стратегическите цели, приоритетите, мерките и
дейностите ще способства за по- ефективно и ефикасно управление, чиито резултати
от успешно изпълнените проекти ще допринесат за постигане на устойчиво местно
икономическо развитие на Община Вълчедръм.
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ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ, ЦЕЛИ, МЕРКИ, ДЕЙНОСТИ и ОСНОВНИ
РЕЗУЛТАТИ
от дейността на Кмета на общината и общинската администрация за изпълнение
на Програмата за управление и актовете на общинския съвет през 2008 г.
І. Описание на Приоритетите, Целите, Мерките, Дейностите и очакваните
резултати, залегнали в Програмата.
Основните приоритети, цели, мерките, дейности и очакваните резултати на
Програма за управление са:
Приоритет-1: Повишаване на административния капацитет на общинската
администрация:
Цел: 1.1 Да се постигне укрепване на общинската администрация и развитие на
институционалната среда за усвояване на европейските фондове за постигане
реализация на целите и задачите за развитието на община Вълчедръм.
Мярка:1.1.1 . Да се постигне повишаване на административния капацитет на
общинската администрация за ефективно планиране, програмиране, управление,
контрол, наблюдение и оценка и подготовка за усвояване на средствата по
структурните инструменти и еврофондовете на ЕС, а така също от национални и
местни източници:
Дейност:
1.Приемане на нова организационно- управленска структура на общинската
администрация.и обособяване на структурни звена за реализиране на успешна
политика на местната изпълнителна власт в условията на финансовата
децентрализациа, новата данъчна политика и евроинтеграция, чрез организиранае на
Специализираната администрация в три дирекции:
• Дирекция «Финанси – общински бюджет и местни приходи по ЗМДТ»;
• Дирекция « Устойчиво развитие, инвестиционна политика и евроинтеграция»;
• Дирекция « Териториално развитие и устройство»;
2. Утвърждаване на нов Устройственият правилник на общинската администрация в
съответствие с нова организационно- управленска структура
Мярка:1.1.2. Да се подобри управлението по организацията изпълнението на
дългосрочните програми и Общинския план за развитие/2007-2013/година:
Дейност:
1. Да се изготви и приеме: П Р О Г Р А М А за реализация на Плана за развитие на
община Вълчедръм за 2008година, / Програмата е краткосрочен (едногодишен)
оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели в развитието на
общината, които са залегнали в Общинския План за Развитие/ОПР/ за периода 2007 –
2013;
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Мярка:1.1.3. Да се подобри организацията по изпълнението на “ Рамкова
програма за интеграция на малцинствата в община Вълчедръм”, във връзка с
стартиране на международна програма “ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА РОМСКОТО
ВКЛЮЧВАНЕ 2005 – 2015”.
Дейност:
1.Да се изготви Проект и кандидатства по схема за безвъзмездна помощ
BG 2005/017-353.01.03 “Подобряване на състоянието и интеграция на
малцинствените групи в неравностойно положение със специален фокус върху
ромите”;
Мярка:1.1.4. Да се актуализира вътрешната нормативна уредба и повиши
ефективността на дейностите на общинската администрация:
Дейности:
• По управлението на общинския бюджет и общинските финанси;
• общинската собственост;
• по опазване на околната среда и третиране на отпадъците;
• по управление на образованието, културата и спорта;
• по предоставянето на общински социални услуги в общността;
ІІ. Описание на резултатите от дейността на Кмета на общината и общинската
администрация за изпълнение на Програмата за управление и актовете на
общинския съвет през 2008 г.
По изпълнение на “Мярка:1.1.2. Да се подобри управлението по организацията
изпълнението на дългосрочните програми и Общинския план за развитие/20072013/година: “
По “Дейност -т. 1”: беше изготвена “П Р О Г Р А М А за реализация на Плана за
развитие на община Вълчедръм за 2008година, ” /Програмата е краткосрочен
(едногодишен) оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели в
развитието на общината, които са залегнали в Общинския План за Развитие/ОПР/ за
периода 2007 – 2013; .
(ПРОГРАМАТА за реализация на Плана за развитие на община Вълчедръм за
2008 година е приета с Решение№ 33, Протокол: № 5 от 12 . 02. 2008година на
Общинския съвет).
Вниманието и усилията са насочени по “приоритет 1” от(ОПР, 2007-2013): “
Развитие и ефективно използване на обществената инфраструктура,
осигуряваща висок жизнен стандарт”;
ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА
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Основните резултати от изпълнени проекти и одобрените през 2008 г, които са в
процес на изпълнение са показани в следната справка както следва:
СПРАВКА за ОБЕКТИ
от Общинската инфраструктура, които са изпълнени или в процес на
изпълнение по одобрени проекти по Оперативните програми от Структурните
фондове на ЕС, както и по националните програми
през 2008 год.

№ Обекти

1

2

3

4

5

6

Водоснабдяване на с. Долни ЦибърІ етап-подетап
Изпълнение на и нженеринг с
гарантиран резултат за сградата
наЦДГ “Патиланци” гр. Вълчедръм, обл. Монтана.
Ремонт и оборудване на I-ОУ”Васил
Левски” гр.Вълчедръм По проект
на Община Вълчедръм- Оперативна
програма “ Регио-нално развитие”
2007-2013, Приоритетна ос 4
“Местно разви-тие и
сътрудничество”, операция 4.1.
“Дребно мащабни местни
инвестиции по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161 PO 001 /4.101/2007: “Подкрепа за осигуря-ване
на подходяща и рентабилна
образователна инфраструктура,
допринасяща за устойчиво местно
развитие”.
Ремонт и оборудване на IІ - ОУ
”Иван Вазов” гр.Вълчедръм” и ОУ
“Христо Ботев” с. Златия ,общ.
Вълчедръм
Проект:-“Благоустрояване на улици
в гр. Вълчедръм” Община
Вълчедръм
Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с. Мокреш – І ви
етап, По проект на Община Вълчедръм да участва по схема за
безвъзмездна помощ ФАР BG
2005/017-353.01.03. - компонент 4.

Стойност
СМР

Стойност
СМР

/без ДДС/,
в лева

/с ДДС/, в
лева

Финасиране

ПУДООС

143 500,60

172 200, 72

ЕСКО договор

236 478.00

283 773, 60

МРРБ

481 339,30

577 607,26

МФ

385 455,04

462 546, 05

СИФ

218 026,01 261 631,21

ФАР

707 075,38
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“Подобряване на състоянието и
интеграция на малцинствените
групи в неравностойно положе-ние
със специален фокус върху
ромите”;
Вътрешна водопроводна мрежа с.
МРРБ
549 018,46 658 822,15
Септемврийци –ІІІ етап“.
Общински
Ремонт на сградата на гимназия
инвестиционен
98 403.79 118 084,55
“Димитър Маринов” гр. Вълче-дръм
кредит
Модернизация на уличното осетление в Община Вълчедръм –
Собствени
14 080,00
16 896,00
доставка и монтаж на ел. табла за
управление
Ремонт на общинската пътна
инфраструктура на община
Собствени
48 300,00
67 960,00
Вълчедръм
Допълнително водоснабдяване с.
МРРБ
1 005 651,37 1 206 781,64
Разград от ПС”Мокреш””
Преасфалтиране на улици- ул. “Самуил” в участъка от ул. “Г. Кирков” до ул. “Балатон ” и ул.
САПАРД
99 836,97 119 804,36
“Балатон” в участъка от ул.
“Самуил до ул. “Г. Кирков”
Обща стойност:
4 037 325,23 4 844 790,28

Общата стойност на СМР /без ДДС/, е 4 037 325,23 лева, а /с ДДС/ - стойност на
СМР е 4 844 790, 28 лева, които са инвестирани в обекти на водоснабдяването,
училища, детски градини и улична мрежа.
Постигнатите резултати са в съответствие с приоритет 1:-от (ОПР, 2007-2013):
Развитие и ефективно използване на обществената инфраструктура,
осигуряваща висок жизнен стандарт;
От анализа на резултатите по този показател е видно, че те са в пълно съответствие с
Приоритет-1 и Цел: 1.1. на Програма за управление, а именно:
“Приоритет-1: Повишаване на административния капацитет на общинската
администрация:
Цел: 1.1 Да се постигне укрепване на общинската администрация и развитие на
институционалната среда за усвояване на европейските фондове за постигане
реализация на целите и задачите за развитието на община Вълчедръм.”
В заключение от направения анализ по този показател на резултатите, които
са постигнати през 2008година дава основание да твърдим, че общинската
администрация притежава необходимия административен капацитет и може
успешно да планира, разработва и кандидатства с проекти, както и успешно да
ги управлява и изпълнява при усвояването на средствата по Оперативните
програми от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. Приемайки
това твърдение следователно се налага становището, че постоянното
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повишаване на административния капацитет на общинската администрация е
основополагащ фактор за ускоряване процеса на икономическо и социално
развитие на общинската икономика и общността като цяло.
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
2008 година
І. Актувани 33 бр. имоти, от които 7 бр. за имоти – публична общинска собственост и
26 бр. за имоти – частна общинска собственост.
ІІ. Замяна на земеделска земя – общинска собственост с частни имоти – 3 сделки.
ІІІ. Отдадени под наем обекти чрез тръжна процедура – 1 0 броя.
ІV . Отдадени под наем общински обекти без тръжна процедура – 2 броя.
V. Продажби:
1. Апартаменти в гр. Вълчедръм – 3 бр. за 26 054,60 лв.
2. Дворово място в гр. Вълчедръм - за 2 118,60 лв.
3. Жилищен имот в с. Долни Цибър - за 1 425,60 лв.
4. Нежилищен имот в с. Ботево – за 16 189,10 лв.
5. Земеделски имот в землище Вълчедръм – за 58 064,60 лв.
6. Нежилищен имот в с. Черни връх – за 13 223,10 лв. – предстои подписване на
договора.
7. Нежилищен имот в с. Септемврийци – за 844,00 лв. – предстои подписване на
договора.
VІ. Приети нови наемни цени на земеделска земя.
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА
1. Приета нова Програма за управление на дейностите по отпадъците с период на
действие 2008 – 2013 година.
2. Закрити 15 бр. нерегламентирани сметища на територията на община Вълчедръм.
3. Изготвен Проект за закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци –
Вълчедръм, с който ще се кандидатства за финансиране по Програми, финансирани
от ЕФ.
4. Започнато извозване на битовите отпадъци на Регионално депо – гр. Монтана.
5. Спечелен проект за безлихвен кредит “Оптимизиране на организацията за събиране
и извозване на битови отпадъци” на стойност 273 000,00 лв. Закупени 2 бр.

file://C:\Documents and Settings\Tiho\Desktop\docs\Otchet_2008_Kmet.html

08.11.2013 г.

ОТЧЕТ 2008 - Кмет на община

Page 8 of 13

сметосъбирачни машини (“Мерцедес” – рециклирана и “Исузу” – нова); 50 бр.
контейнери и 1570 бр. кофи тип “Мева”).
УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ
• Трудова заетост.
През 2008 г. равнището на безработицата за общината средно годишно е била 24.36%.
През годината стойностите са варирали: от 30.15% до 20.38%. Активно участвахме с
проекти на общината по пет Националните програми за временна заетост към
Агенцията по заетостта при Министерството на труда и социалната политика. В
резултат на активната политика по заетостта през отчетния период /2008г./ по петте
програми за временна заетост бяха осигурени работни места и осигурена заетост на
747 безработни лица. В кампанията “Работодател на годината” организирана по
инициатива на Агенцията по заетостта и Министерството на труда и социалната
политика в категорията работодател, разкрил най-много работни места по програми и
мерки за заетост първото място е за общинска администрация Вълчедръм , която
е осигурила заетост на 747 безработни лица по пет национални програми. Общината е
удостоено с ГРАМОТА -“РАБОТОДАТЕЛ НА ГОДИНАТА- 2008 г. ПЪРВО
МЯСТО, в категорията работодател, разкрил най-много работни места по
програми и мерки за заетост ” от Министерството на труда и социалната политика;
• Социални услуги. Дом за възрастни със сетивни нарушения.
Основен приоритет на Общината е подобряване на общинските социални услуги
предоставяни на гражданите. На територията на общината се намира Дом за
възрастни със сетивни нарушения. Социалният дом за хора със сетивни увреждания е
изграден по Проект от Общинската стратегия и Програма за реализация 2000-2006,
която е основен инструмент за управление на Общината и решаване на основните
проблеми. Общата стойност за неговото изграждане възлиза на 900 х.лв., от които
общината е съфинансирала 120 х.лв. Домът официално е открит на 01.11.2004г.
Новият социален дом има капацитет за 48 лица и отговаря на европейските и
световните стандарти за такъв тип заведение. С построяването на този дом ние
смятаме, че вече е поставено началото на по-добро и по-качествено предоставяне на
социални услуги на гражданите настанени тук.
През отчетната 2008 г.дома е работил при пълен капацитет за 48 лица/възрастни хора
със сетивни увреждания/, където предоставянето на социалните услуги на гражданите
настанени тук е на много добро ниво и качество. Това се осъществява от
амбициозния колектив на персонала, които са добри професионалисти, притежаващи
умения за работа в екип и дружелюбно общуване с гражданите.
• Домашен социален патронаж.
Домашният социален патронаж, като форма на социално обслужване осъществява
своята дейност в структурата на общинското предприятие.
Има капацитет 70 места за на обслужваните лица. Разполага с кухня, 2 броя
автомобили за разкарване на храната по домовете и 8 души персонал в т. ч. 2 бр.
водачи на МПС .
През 200 8 година средно списъчен брой на обслужваните лица е от 90 до 100 при
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капацитет 70 броя. Домашният социален патронаж, като форма на социално
обслужване за разкарване на храната по домовете на нуждаещите се лица от такива
услуги.Това са самотни стари хора, които са обслужват в 8 броя населени места от
общината в т.ч.: гр. Вълчедръм, с. Черни връх, с. Септемврийци, с.Бъзовец, с. Златия,
с. Разград, с. Мокреш и с. Игнатово.
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И СПОРТ
Образование:
В общината от 2008 г. функционират:
Гимназия – 1 бр.
Основни училища – 5 бр.
ЦДГ – 5 бр.
ОДЗ – 2 бр.
ОДК – 1 бр.
• преобразувани училища:
• ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Мокреш и ІІ ОУ “Иван Вазов”, гр. Вълчедръм
във ІІ ОУ “Иван Вазов”, гр. Вълчедръм;
• ОУ “Христо Ботев”, с. Разград и ОУ “Христо Ботев”, с. Златия в ОУ “Христо
Ботев”, с. Златия;
• предоставени безвъзмездно два училищни автобуса от МОН в изпълнение на
Националната програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна
училищна възраст.
• получени 500 хил. лв. по Национална програма “Оптимизация на училищната
мрежа” за 2008 година, модул “Оптимизиране на училищната мрежа”. Средствата са
предвидени за ремонт на училищните сгради на ІІ ОУ “Иван Вазов”, гр. Вълчедръм и
ОУ “Христо Ботев”, с. Златия; ново обзавеждане и оборудване на класни стаи ,
кабинети и физкултурни салони и подмяна дограма и врати с ПВЦ във ІІ ОУ “Иван
Вазов”, гр. Вълчедръм;
• проведен общински кръг на Националната конференция “Училището – желана
територия на ученика” и участие на І ОУ “Васил Левски” в областния кръг;
• даване име на ОДЗ “Слънчице”;
• стартира проект “Ремонт и оборудване на ІОУ “В.Левски” – град Вълчедръм“ по
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013;
• в 3 училища /ІІОУ Вълчедръм, ОУ с.Долни Цибър и ОУ с.Септемврийци/ и ЦДГ
“Щастливо детство” с. Д.Цибър реализирани проекти БГ 2004/016-711.01.03
“Подобряване на ситуацията и интеграция на уязвими етнически малцинства със
специална насоченост към ромите”, компонент 02: “Образователна интеграция”,
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финансирани по Програма ФАР. Всички са получили доставки-оборудване за
подобряване на материалната база и образователния процес. На ІІОУ Вълчедръм, ОУ
с.Септемврийци/ и ЦДГ “Щастливо детство” с. Д.Цибър е извършен основен ремонт
на сградите и е подменена дограмата с ПВЦ.
• извършен основен ремонт на ЦДГ “Патиланци”, гр. Вълчедръм по Договор за
гарантиран резултат;
• извършен ремонт и оборудване на физкултурен салон в ОУ с. Септемврийци по
Национална програма “Модернизиране на материалната база в училище”, модул
“Спорт в училище”;
• всички педагогически кадри са преминали курсове на обучение за начална
компютърна грамотност и по специалности към Националния педагогически център;
• продължава интегрираното обучение на деца със специални образователни
потребности със специалисти към Ресурсен център гр.Монтана;
• стартира проект “ В училището е интересно!” на община Вълчедръм и Фондация
ЕКИП по Програма BG051PO001/07/4.1-01 “Създаване на благоприятна
мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурното образование”.
Проекта обхваща ІОУ “В.Левски”, ІІ ОУ “Иван Вазов” и ЦДГ “Патиланци”, гр.
Вълчедръм;
• 3 училища от общината / ІОУ “В.Левски”,ІІ ОУ “Иван Вазов”, гр. Вълчедръм и ОУ
“Христо Ботев”, с. Долни Цибър/ са включени в проект “Подобряване на състоянието
и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален
фокус върху ромите” по Програма ФАР BG 2005/017-353.01.03
Култура:
• Чествания:
130 години читалище “Н.Й.Вапцаров” с.Разград;
130 години от Освобождението – 3-ти март;
• фолклорен преглед “Златия пее и танцува”;
• празник на гр.Вълчедръм – 14 октомври;
• І-во издание на конкурса “Мини Моделс-Вълчедръм 2008”;
• поетична среща под надслов “Златийска есен”;
• спечелени проекти за допълнителни субсидии към Министертво на културата от
читалищата във Вълчедръм, Мокреш, Черни връх, Септемврийци, Игнатово, Златия и
Разград;
• участие на танцовите формации към читалище “Рало”, гр.Вълчедръм във
фолклорни празници в гр. Белоградчик и гр.Вършец, на фестивала “Балканът пее и
танцува” в гр.Берковица;
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• участие на танцов ансамбъл “Фолклорна искра” при читалище “Рало” гр.
Вълчедръм в 9-ти международен фестивал “Слънце, радост, красота – Несебър 2008”
• изяви на групата за стари градски песни към читалище “Рало” гр.Вълчедръм във
фестивала “Балканът пее и танцува” в гр.Берковица;
Спорт:
• проведен Ден на спорта – 17 май /спортни състезания и наградени спортисти/;
• Община и полиция съвместно – състезания по приложно колоездене и стрелба с
въздушна пушка;
• турнир по футбол за купата на Общински комитет “Васил Левски”;
• проведен общински кръг на ученически игри и участие в областните състезания:
-баскетбол юноши – ІІІ място;
-тенис момчета – ІV място;
• участие във финали на държавно ученическо първенство по ръгби:
-ръгби 6 –ІІІ-то място;
-ръгби 10 – ІІІ-то място
• участие в национален турнир “Млад олимпиец” гр.Етрополе – VІ-то място и второ
участие в международна среща срещу отбор “Балкански” от Сърбия и Черна гора.
• футболна среща между отборите ветерани на ФК “Левски 1914” - София и ФК
“Златия” - Вълчедръм.
МОДЕРНА И КОМПЕТЕНТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
• Предприехме мерки дейността на администрацията да е по-ефективна, бърза и
качествена. Работим активно Общинската администрация – на Община Вълчедръм да
е обърната с лице към хората, да е в услуга на гражданите и бизнеса, да е гарант за
реда и законността.
•Обновихме Интернет- страницата на Общинската администрация www.valchedram.com. Така отговорихме на необходимостта от директен контакт с
гражданското общество, бизнеса и партньорите ни и на изискването за прозрачност в
работата ни.
• С цел по-ефективно взаимодействие с местната власт периодично провеждаме
срещи с кметовете на кметствата от Общината, на които набелязвахме приоритети и
обсъждахме проблемите, които имат с териториалните звена на изпълнителната
власт, с дружествата на ВиК, Бюрото по труда, Служба “Земеделие”, Отдел
“Социална Закрила” и ПУ- Вълчедръм към РПУ-Лом и търсехме възможности за
тяхното разрешаване.
• Кметът на общината, провежда ежеседмични приемни дни за граждани.
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Така в пряк диалог с жителите на Общината се набелязват основните проблеми,
които ги касаят и със съдействието на Общинската администрация и другите
териториалните звена на изпълнителната власт се набелязват основните проблеми и
се търсят начини за тяхното решаване.
• Провеждахме редовно курсове за обучение на служителите от администрацията за
повишаване на тяхната квалификацията и умения чрез участие в провежданите
форми на обучение по Оперативна програма “Административен капацитет” на
Министерството на държавната администрация и административната реформа.
ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ-2008 г.
Бюджетът на Община Вълчедръм за 2008 година е изпълнен както следва:
• Общото изпълнение на приходите за периода е 6 599 521 лв., при годишен план
6 320 706 лева – 104 %.
• Държавните приходи са 4 505 351 лв., при годишен план 4 505 351лева - 100 %.;
• Размерът на местните приходи е 2 094 170 лв., при годишен план 1 815 355 лв. –
115%.; в т. ч. трансфери от други ведомства.
• Получената субсидия от републиканския бюджет е 4 166 770 лв., в т.ч. допълваща
субсидия 2 768 290лв.; изравнителна субсидия 520 968 лв.;; субсидия за капиталови
разходи- 291 134лв.; целеви трансфери –586 378 лв.
• Получените трансфери от бюджети на други министерства и ведомства са 1 697
000лв. , в това число :трансфер от МТСП –1 113 933лв.,трансфер от АСП –14 284лв.;
трансфер от ДПУДООС – 116 648лв. и трансфер от Областна администрация – 4
933лв, МОН – 31 202 лв.,МК – 1 000 лв., МРРБ- 450 000 лв.
• За общината ни в условията на финансова децентрализация, важно място заемат
показателите за изпълнение на общинските приходи. Събрани са имуществени
данъци –313 048 лв., при годишен план: 223 100лв. – 140 %. Неданъчните приходи са
общо 726 194лв., при годишен план 487 387лв.– 149%.;
Разходите по бюджета на общината за 2008г. са 5 865 064лв., в т.ч. за държавни
дейности 4 076 097лв. и за местни дейности: 1 788 967лв.
В заключение от направения анализ на резултатите през 2008година,
ОСНОВНИЯТ ИЗВОД, който се налага е:
Разработената Програма за управление от Кмета на общината през
мандат/2007-2011/ е ефикасен инструмент за успешно управление, чрез който
може да се насочват и обединяват усилията на местната общност за
постигане на стратегическите цели и приоритети за развитие на общината. В
тази насока непрекъснато повишаване на административния капацитет в
община Вълчедръм е важна предпоставка общинната успешно да планира,
разработва и кандидатства с проекти, както и успешно да ги управлява и
изпълнява при усвояването на средствата по Структурните фондове и
Кохезионния фонд на ЕС. Това е основополагащия фактор за ускоряване процеса
на икономическо и социално развитие на общинската икономика и общността
като цяло.
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Уважаеми общински съветници,
Всичко, извършено от мен като Кмет на община, кметовете на кметства и
служителите от общинската администрация през 2008 година, с активната подкрепа и
съвместната ни работа с Общинския съвет, е плод на голямата амбиция община
Вълчедръм да заработи и да заживее в много по-динамичен и ефективен режим. Това
се осъществява от амбициозния колектив на персонала, които са добри
професионалисти, притежаващи умения за работа в екип и дружелюбно общуване с
гражданите. По този начин искаме да изградим ново лице на местната изпълнителна
власт пред обществото и нещо, което е много важно – УКРЕПВАНЕ доверието на
хората към нея.
Кметската институция, която ръководя, е отворена за всички идеи и инициативи на
гражданите, готова е за упорита и целенасочена работа в новите условия, когато
Република България е пълноправен член, приемайки предизвикателствата на
Европейския съюз. Сега когато отчитаме резултатите за 2008 година – първата от
мандат /2007-2011/ е времето, когато правим равносметка на изминалия път и
отправяме поглед в бъдещето, търсейки начин да направим живота на хората от
общината още по- прекрасен, начин да затвърдим значимите неща в нашия
професионален живот и да осъществим по- ефективно управление.
Опита от постигнатото е добър пример, който ни показва как чрез интегрираните
усилия на Общинския съвет, местната изпълнителна власт в лицето на Кмета на
общината, кметовете на кметствата със съдействието на Общинската администрация
и с активното участие и подкрепа на гражданите може да се създадат положителни
резултати за местното регионално развитие, откликващо на потребностите на
гражданите, за да се подобрят техните условия на живот.
Най-искрено благодаря на Общинския съвет, като орган на местното самоуправление
и на общинските съветници, за подкрепата, която беше оказана на местната
изпълнителна власт в общите ни усилия за просперитета на община Вълчедръм.
Много се надявам и вярвам, че нашата ползотворна работа ще продължи за
осъществявате на един много успешен мандат /2007-2011/, откликвайки на доверието,
което ни бе гласувано от гражданите та община Вълчедръм на последните местни
избори в края на 2007 г.. Резултатът от нашата работа вероятно ще бъде оценен след
време. Изразявам увереност в успешното ни партньорство и искрено се надявам, че
то ще продължи за изграждането на още по-силно и модерно местно
самоуправление .
Убеден съм, че с нашия труд и всеотдайност - Община Вълчедръм ще постигне
своето по-добро бъдеще!
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