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ОТЧЕТ
От Иван Христов Барзин, кмет на община Вълчедръм
(Отчетът е приет с Решение № 220 , протокол № 31/28 .01.2010г. 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 2009 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. Програмата за управление е приета с Решение № 34, протокол № 5 от
12.02.2008г.
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. ал.(1), т.7 от ЗМСМА, внася отчет и за изпълнението на
актовете на общинския съвет.
Н а вниманието на Общинския свет е предоставен за обсъждане Годишен отчет за
изпълнението на Програмата за управление през 2009г., изготвен от Кмета на
общината, както и изпълнението на актовете на общинския съвет и
резултатите от дейността на общинската администрация за 2009 г.
Актуалността и практическата значимост на обсъждания отчет се определя от
обстоятелството, че вече три години местните власти в България са изправени пред
новите предизвикателства породени от присъединяването ни към ЕС. Сега те в
ежедневната си работа е необходимо да намират по-добри модели за управление 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 органите на местното управление непрекъснато да подобряват своите
управленски програмни документи, като инструмент за по-добра ефективност и
ефикасност на управлението за постигане целите на организацията.
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., на който предстои актуализация,
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съгласно новият Закон за регионално развитие и Методическите указания на
Министерството на Регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за да се
осигури съответствие между документите за стратегическо планиране на областно,
регионално и национално ниво и се засили общата им стратегическа задача.
Всичко това ни дава основание да смятаме, че Програма за управление, като средно
срочен оперативен документ за управление на Общинския план за развитие2007-2013г. и останалите стратегически и планови документи 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.
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 2009 г.
І. Описание на Приоритетите, Целите, Мерките, Дейностите и очакваните
резултати, залегнали в Програмата.
Основните приоритети, цели, мерките, дейности и очакваните резултати на
Програмата 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:
Служителите от Общинската администрация заемащи ръководни длъжности от
Дирекция „Устойчиво развитие и европейска интеграция” и Дирекция „Териториално
развитие и устройство” са преминали курс на обучение и получили сертификати по
Оперативна програма „Административен капацитет” за: „Актуалното състояние на
инвестиционната система на Европейския съюз”.
Мярка:1.1.2. Да се подобри управлението по организацията изпълнението на
дългосрочните програми и Общинския план за развитие/2007-2013/година:
Дейност:
Общината е кандидатствала с девет проекта, които са е залегнали в Общинския план
за развитие, от които някои са приключили, други са в процес на изпълнение или са
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одобрени.
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. Одобрен, изпълнен и приключен на 29.10.2009г. Проект „Реконструкция вътрешна
водопроводна мрежа с.Мокреш І-ви етап” по Програма ФАР BG 2005/017-353.01.03
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подобряване на
състоянието и интеграция на малцинствените групи в неравностойно положение със
специален фокус върху ромите”;
2. Проект „В училището е интересно” финансиран по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” BG 051PO001/07/4.1-01Създаване на благоприятна
мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурното образование”,
който е приключил на 31.12.2009г.
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 – приета Програма
за ограничаване на структурния дефицит през 2009гт.;своевременно актуализиране на
общинския бюджет, капиталовите разходи и управлението на общинския дълг през
2009 година;
• общинската собственост - приета Стратегия за управление на общинската
собственост (2009-2011);
• приети Вътрешни правила за организацията и провеждането на обществени
поръчки;
• Актуализация на Наредба № 9 на ОбС за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги и Наредба № 15 на ОбС за местните данъци
• по предоставянето на общински социални услуги в общността – Приета е Общинска
стратегия за закрила на детето; Стратегия за развитие на социалните дейности;
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 2009 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 “
ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ
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Основните резултати от проектите одобрени, изпълнени и тези, които са в процес на
изпълнение през 2009г. са показани в следната справка:
СПРАВКА
за изпълнени, в процес на изпълнение и одобрени проекти по Оперативните програми
от Структурните фондове на ЕС, както и по националните програми
през 2009 год.

№

Наименование на проекта

Източник на
финансиране

Стойност на
Период на
проекта в
изпълнение
лева

Оперативна
програма
“Регионално
развитие” 20072013г.

534 096,57лв.

Ремонт и оборудване на IОУ”Васил Левски”
гр.Вълчедръм , - Приоритетна
ос 4 “Местно развитие и
сътрудничество”, операция
4.1. “Дребно мащабни местни
инвестиции по Схема за
предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG 161 PO
001 /4.1-01/2007: “Подкрепа за
осигуряване на подходяща и
рентабилна образователна
инфраструктура,
допринасяща за устойчиво
местно развитие”.
(Проектът е по изпълнение
1. на Приоритет 1.; цел:1.1.;
Мярка 1.2.5 от Общинския
план за развитие 2006-2013)

02.06.2008г.
до

Кратко описание:
Подменена дограма, санирана
сграда, ремонтирани
отоплителна и ел. Инсталации,
вътрешно ремонтирана сграда,
достовка на Компютърна
конфигурация 21бр, Мултимедиен проектор 2бр,
Шрайбпроектор 1бр, Скенер
3бр, Лазерен принтер 4бр,
Цветен лазерен принтер 5бр,
Климатик 5 бр, Клима-тик
(колонен) 1бр .
Реконструкция вътрешна
водопроводна мрежа с.
Мокреш – І – ви етап, по схема
за безвъзмездна помощ ФАР
ПРОГРАМА ФАР,
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BG 2005/017-353.01.03. –
BG 2005/017компонент 4. “Подобряване на 353.01.03, Схема за
състоянието и интеграция на
предоставяне на
малцинствените групи в
безвъзмездна
неравностойно положение със финансова по-мощ:
специален фокус върху
Подобря-ване на
388 940,38 €
ромите”;
състоя-нието и
интегра-ция на
без ДДС в т.ч.: 29.02.2008г.
малцин-ствени
(Проектът е по изпълнение
2.
съфинансирадо
групи в
на Приоритет 1.; цел:1.2.;
не
29.10.2009г.
неравностойно
Мярка 1.2.2 от Общинския
положение със
план за развитие 2006-2013)
19 399,02€
специален фокус
върху ромите ”
Кратко описание:
подмяна на част от вътрешната
водопроводна мрежа по
работния проект на обекта
Ремонт на Дом за възрастни
със сетивни увреждания”
гр.Вълчедръм
Проектът е по изпълнение на
Общо:
Приоритет 3 .; цел: 3 .1.;
Проект “Красива 193 345,00лв.
17.07.2009г.
Мярка 3.1.1 от Общинския
Т.ч.:
България”, Мяр-ка
до
съфинансира3. план за развитие 2006-2013)
02-02 Спешно
не
подпомагане на
17.10.2009г.
социални домо-ве”
Кратко описание:
40 602,00лв.
Вътрешен ремонт, подмяна на
дограма, ремонт на
вентилационната система на
кухненския бокс
Рехабилитация на улици и
водопроводна мрежа
с.Септемврийци община
Вълчедръм
(Проектът е по изпълнение
на Приоритет 1.; цел:1.2.;
Мярка 1.2.1 и Мярка 1.2.2. от Бюджетната сметка
Общинския план за развитие на Мини-стерство
24.10.2008г.
4. 2006-2013)
на ре-гионалното 950 000,00лв.
до
раз-витие и благо15.09.2009г.
устройството
Кратко описание:
Изграждане на част от
вътрешната водопро-водна
мрежа съгласно работния
проект на обекта,
рехабилитация на част от
уличната мрежа на селото
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Допълнително водоснабдяване
с.Разград от помпена станция
„Мокреш”

5.

(Проектът е по изпълнение
на Приоритет 1.; цел:1.2.;
Мярка 1.2.2 от Общинския
план за развитие 2006-2013)
Кратко описание:

Целева субсидия за
15.07.2009г.
капиталови
900 000,00лв.
до
разходи за 2009г.
15.12.2009г.

Рехабилитация на част от
вътрешната водо-проводна
мрежа и довеждащ водопровод
от ПС „Мокреш”съгласно
работния проект на обекта
„В училището е интересно”
Кратко описание:
Кръгли маси на тема
“Проблеми на образова-нието
при ромските деца и
възможности за
преодоляването им”,
Създаване на Комисия за
образователна интеграция в
община Вълче-дръм –
партньорски модел за спазване
ОП„Развитие на
на хо-ризонталните принципи
човешките рена ЕС – равенство между
сурси” BG
половете и превенция на
051PO001/07/4.1дискримина-цията и спазване
01Създаване на
принципите на устойчиво
6. развитие и добро управление,
благоприятна
мултикултурна
Обучение за подготовката на
среда за практиучители за работа в мултикултурна среда, Привличане и ческо прилагане на
интеркултур-ното
задържане на учениците в
образова-ние”
училище и повишаване на
успеха им, Клубове за
извънкласна дейност; осигуряване достъп на децата от
предучилищна въз-раст до
подготвителната паралелка,
Допълни-телни часове за
изоставащи ученици по български език и литература и по
математика, Допълнителни
часо-ве за изоставащи ученици
по български език и
литература и по матема-тика,
по информационни

93 703,00лв.
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технологии, По-ощряване на
отличниците, Други дейности
свързани с реализацията на
проекта – работа с училищата
и родителите
Техническа помощ за
подготовка на инвести-ционен
проект “Доизграждане,
реконструкция и
рехабилитация на
водоснабдителна мрежа и
изграждане на канализационна
мрежа и пре-чиствателна
станция за отпадъчни води –
гр.Вълчедръм”
(Проектът е по изпълнение
на Приоритет 3.; цел:3.2.;
Мярка 3.2.2 от Общинския
план за развитие 2006-2013)
Кратко описание:
Изготвяне на предпроектно
Оперативна
7. проучване, включително пълен програма „Околна
анализ „ползи-разходи”,
среда 2007-2013г .”
Разработване на
прединвестиционно проучване, идеен и работен проект по
смисъла на Наредба № 4 към
Закона за устройството на
територията, Разработване на
документация за възлагане на
обществени поръчки за дейностите в рамките на бъдещия
инвестиционен проект,
Попълване на формуляр за
кандидат-стване за
инвестиционен проект, Одит
на проекта, Осигуряване на
информация и пу-бличност за
проекта, проведена тръжна
процедура; очаква се
становище от финан-сиращия
орган

1 364 760,00
лв.

12.02.2009г
до
12.07.2010г

“Ремонт площадно
пространство с.Долни Цибър
община Вълчедръм”
Кратко описание :
Проектът предвижда –
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цялостна реконструк-ция на
централна част на с.Долни
Цибър община Вълчедръм –
подмяна настилки, мон-тиране
осветление, ремонтиране
Програма за разфонтан, изграждане рампа за
30 месеца
витие на селс-ките
лица с увреждания,
райони 2007-2013
изграждане детски
от
8.
г., мярка 322 –
549 150,00 лв.
съоръжения.
23.10.2009г
Обновяване и
до
развитие на на(Проектът е по изпълнение
23.04.2012г
селените места
на Приоритет 1.; цел:1.2.;
Мярка 1.2.5 и Приоритер 3.;
Цел 3.3.; Мярка 3.3.1 от
Общинския план за развитие
2006-2013)
“Благоустрояване улична
мрежа град Вълчедръм”
(Проектът е по изпълнение
на Приоритет 1.; цел:1.2.;
Мярка 1.2.1 от Общинския
план за развитие 2006-2013)
Кратко описание :
Проектът предвижда благоустрояване на гр.
9. Вълчедръм, включващо
улиците - "Мари-ца" - 370 м.,
"Бузлуджа" - 106 м., "Баба
Тонка" -ІІ част - 375 м.,
"Съединение" - 240 м., "Вълчедръма" - 490 м. и "Юрий
Гагарин" - 225 м., обществени
терени в града. Настоящият
проект предвижда пълен
ремонт и изграждане на
настилки, бордюри, , зелени
площи кът за отдих и детски
игри на обща площ от 20 500
м?

Програма за раз30 месеца
витие на селс-ките
райони 2007-2013
от
г., мярка 322 –
1 953 620,00лв.
23.10.2009г
Обновяване и
до
развитие на на23.04.2012г
селените места

В заключение от направения анализ на резултатите от проектите, които са
постигнати през 2009 година 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
повишаване на административния капацитет на общинската администрация е
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основополагащ фактор за ускоряване процеса на икономическо и социално
развитие на общината.
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
2009 година
І. Актувани 23 бр. имоти, от които 7 бр. за имоти – публична общинска собственост и
16 бр. за имоти – частна общинска собственост.
ІІ. Замяна на земеделска земя – общинска собственост с частни имоти – 1 сделка.
ІІІ. Отдадени под наем общински обекти без тръжна процедура – 3 броя.
ІV. Продажби:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Нежилищен имот в с.Долни Цибър – 8 190,00 лв.;
Земеделски имот землище с.Долни Цибър - 1 618,10 лв.;
Земеделски имоти - 4 броя в землище с.Черни връх - 18 744,77 лв.;
Нежилищен имот в с.Разград - 2 989,25 лв.;
Нежилищен имот в с.Мокреш - 3 367,10 лв.;
Нежилищен имот в гр.Вълчедръм - 3 160,00 лв.;
Жилищна сграда в гр.Вълчедръм - 1 705,00 лв.

ОБЩО: - 39 774,22 лв.
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА
І. Отчет за изпълнението на Програмата за управление на дейностите по отпадъците;
ІІ. Закрити са всички (17бр.) нерегламентирани сметища на територията на общината
и общинското депо в гр.Вълчедръм;
ІІІ. Изготвен и представен в МОСВ за финансиране проект за закриване и
рекултивация на депо за битови отпадъци – Вълчедръм;
ІV. Битовите отпадъци се извозват в Регионално депо – гр.Монтана за цялата община;
V. Спечелени два проекта по ПУДООС по „Чиста околна среда” за І-во ОУ
„В.Левски” – Вълчедръм и кметство с.Мокреш – награден фонд по двата проекта
12 500 лева.
УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ
Трудова заетост.
През 2009 г. равнището на безработицата за общината средно годишно е била 29.63%.
През последното шестмесечие са регистрирани 832 безработни лица. Доминираща
група са мъжете. Най-многобройна е групата на безработните лица във възрастта над
55 г. или това са хората пред пенсионна възраст. Регистрираните лица с основно и пониско образование са 67,67% от общия брой.
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Активно участвахме с проекти на общината по 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
(2009г.) по всички програми за временна заетост бяха осигурени работни места и
осигурена заетост на 895 безработни лица. В кампанията “Работодател на годината”
за 2009г. 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 второто място е за общинска
администрация Вълчедръм , която е осигурила заетост на 895 безработни лица по
програми и мерки за заетост. Общината е удостоена с Грамота.
• Социални услуги. Дом за възрастни със сетивни нарушения.
Домът за възрастни хора със сетивни увреждания започва своята дейност през 2004г.
Той е специализирана институция от пансионен тип, в който хората са отделени от
своята домашна среда. Капацитетът на ДВХСУ е за 48 души и почти винаги е изцяло
запълнен. През второто шестмесечие на 2009 г. по Програма “Красива България” бе
извършен ремонт, свързан с подмяна на дограма, външно и вътрешно освежаване,
ремонт на санитарни възли, оборудване с вентилационна система на кухненския блок,
създаване на паркова среда с беседка.
През отчетната 2009 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.
Тази дейност е социална услуга в общността,чрез която се предоставят услуги
свързани с доставка на храна, поддържане на лична хигиена и хигиена на жилищните
помещения, обитавани от ползвателя, съдействие за снабдяван e с необходимите
помощни технически средства при ползвателите с увреждания, осъществяване на
социални контакти и др.
В гр.Вълчедръм домашният социален патронаж е разкрит през 1986 г. Капацитетът му
е за 70 – 90 лица. В настоящия момент са 79. Обслужва 8 населени места от цялата
община, като от услугите му не се ползват само селата Долни Цибър, Горни Цибър и
Ботево. Тенденцията е за непрекъснато увеличаване на желаещите да ползват тази
услуга.
• Проект за разкриване на обществена трапезария по реда на чл. 27, т. 3 от
закона за социално подпомагане
Реализиране на социалната политика е една от основните отговорности на Община
Вълчедръм като публична институция. П редпоставка за създаването на адекватна
мрежа от социални услуги и предотвратяването на институционализацията е добрата
оценка на нуждите на общността. Вземайки в предвид определени показатели –
населението (4 176 души в град Вълчедръм), възрастова структура (44% в над
трудоспособна възраст), наличните услуги на ниво община и брой самотно живеещи
стари хора ни накара да подготвим проекта за разкриване на обществена трапезария.
Обществената трапезария е социална услуга в общността, насочена към задоволяване
на потребностите от храна на хора, които не могат да си я осигурят сами. В условията
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на застаряване на населението и все по-нарастваща нужда от грижи в разкритата
обществена трапезария за четирите зимни месеци (декември 2009 г. – март 2010 г.) ще
се предоставя храна на 5 0 с амотно живеещи лица от града, получаващи минималн и
пенси и /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност;
наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност /. Храната се приготвя в
стола, който е изграден в сградата на Общината и се ползва за предоставяне на
социалната услуга в общността “Домашен социален патронаж”. За лицата, които са
трудно подвижни и живеят отдалечено от трапезарията храната се доставя на място.
Проектът се финансира от Министерство на труда и социалната политика - фонд
“Социално подпомагане” и е на стойност 10 939,50 лева . Целите на проекта са:
- Подобряване качеството на живот, осигуряване на помощ и подкрепа на самотно
живеещи хора от град Вълчедръм и предотвратяване на институционализацията им
посредством предоставяне на качествени социални услуги.
- Укрепване на ролята на общината при оказването на подкрепа и грижи за
възрастните хора.
- Развитие на успешните модели за предлагане на социални услуги в общността.
• Програма “ Асистенти на хора с увреждания ”
Програмата „Асистенти на хора с увреждания” дейност „Социален асистент” е с цел
осигуряване на заетост на безработни лица за задоволяване на ежедневни
потребности, организиране на свободното време на хора с трайни увреждания или
тежко болни хора самотни хора, осъществяване на дейности за тяхното социално
включване.
В община Вълчедръм тази Програма съществува от 2004 година. Нейната реализация
допринася за:
- повишаване качеството на живот на хора с увреждания и на тежко болни самотни
хора, чрез подобряване достъпа им до социални услуги, намаляване броя на лицата с
увреждания в специализираните институции и създаване на условия за комуникация;
- осигуряване на социална интеграция и създаване на възможности за повишаване
пригодността за заетост, чрез включване в обучение за придобиване на
професионална квалификация на безработни лица, обект на Програмата;
- развитие на дейностите, осигуряващи социални услуги.
През 2009 г. по тази Програма са работили 14 лица и са обгрижвали 28 възрастни и с
увреждания хора.
• Национална програма за заетост и обучения на хора с трайни увреждания
Целта на тази програма е осигуряване на заетост на безработни от тази група,
изграждане на достъпна работна среда и/или адаптиране и оборудване на работни
места за тях.
От 2007 година до настоящия момент, по тази програма в община Вълчедръм са
включени две лице.
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Изграждане на достъпна среда за хората с увреждания
В съответствие с Европейските изисквания, заобикалящата среда (физическа и
институционална) трябва да бъде достъпна за хората с увреждания. Това включва
достъпен транспорт, достъпна битова, работна и учебна среда, достъпни публични
места и обекти, достъп до информация, комуникации и услуги. Съобразявайки се с
тези изисквания, Общинска администрация създаде условия за достъп на хора с
увреждания до сградата за получаване на необходимата за тях информация или
административни услуги и помещение на партера за предоставяне на
административни услуги от всички институции помещаващи се в тази сграда.
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И СПОРТ
Образование:
В общината функционират:
Гимназия – 1 бр.
Основни училища – 5 бр.
ЦДГ – 5 бр.
ОДЗ – 2 бр.
ОДК – 1 бр.
• Обезпечено е пътуването на учениците в задължителна училищна възраст.
Транспортът е осигурен с три ученически автобуса и един договор с частен
превозвач.
• За пътуващите учители са осигурени средства за изплащане на пътните в размер на
85%.
• Осигурени безплатни закуски за учениците от І-ІV клас и безплатни учебници от ІVІІ клас във всички училища по НП „За по-пълно обхващане на учениците в
задължителна училищна възраст”;
• продължава интегрираното обучение на деца със специални образователни
потребности със специалисти към Ресурсен център гр.Монтана;
• всички педагогически кадри са преминали обучение към Националния
педагогически център;
• Утвърдени средищни училища – ІІ ОУ”Иван Вазов”, І ОУ “Васил Левски” и ОУ
„Христо Ботев”, с. Златия;
• проведен общински кръг на Националната конференция “Училището – желана
територия на ученика” и участие на 3 училища в областния кръг - ІІ ОУ”Иван Вазов”,
ІОУ “Васил Левски” и гимназия „Димитър Маринов”;
• получен диплом от Росийски културно-информационен център - ОДЗ „Слънчице”
от участие в национален конкурс „Аз рисувам руска приказка”;
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• Класирани ученици на общински кръг на олимпиади и участия в областен кръг;
• завършен проект “Ремонт и оборудване на ІОУ “В.Левски” – град Вълчедръм“ по
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013;
• Реализирани проекти по НП „Оптимизация на училищната мрежа”, модул
„Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”, мярка „Изплащане
обезщетения на персонала” и мярка „Без свободен час”;
• Реализирани проекти по НП „Информационни и комуникационни технологии
(ИКТ) в училище”;
• Реализирани проекти по ПМС № 129от 11.07.2000 г. за развитие на физическото
възпитание и спорта;
• в 3 училища /ІІОУ Вълчедръм, ОУ с.Долни Цибър и І ОУ Вълчедръм реализиран
проект по програма ФАР „Подобряване на състоянието и интеграция на
малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”,
за включване в безплатни курсове за подготовка за кандидатстване след 7 или 8 клас в
гимназиална степен на средно образование в гимназии, профилирани гимназии,
средни общообразователни училища, професионални гимназии, спортни училища,
училища по изкуствата и културата;
• завършен 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 І ОУ “В.Левски”, ІІ ОУ “Иван Вазов” и ЦДГ “Патиланци”,
гр.Вълчедръм;
• оборудване и ново обзавеждане на класни стаи и кабинети има в ОУ “Христо
Ботев”, с.Златия ” и ІІ ОУ “Иван Вазов”, гр.Вълчедръм от средствата по Национална
програма “Оптимизация на училищната мрежа”;
• Чествания 65 години гимназия „Димитър Маринов”, 70 години училище „Христо
Ботев”, с. Долни Цибър и 135 години училищно дело с. Златия;
Култура:
• Чествания:
• Една година от създаването на танцов ансамбъл „Фолклорна искра”
• фолклорен преглед “Златия пее и танцува”;
• празник на гр.Вълчедръм – 40 години от обявяването му за град;
• „Родова среща” във Вълчедръм на родовете: Вълини, Будини и Джелини;
• Създадено общинско краеведско дружество;
• Включени пет читалищни библиотеки за оборудване с компютърни станции по
програма „Глобални библиотеки” – Вълчедръм, Мокреш, Септемврийци, Разград и
Игнатово;
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• ІІ-ро издание на конкурса “Мини Моделс-Вълчедръм 2009” и І-во място на дете от
ОДЗ - Вълчедръм на същия конкурс, проведен в гр. София;
• спечелени проекти за допълнителни субсидии към Министертво на културата от
читалищата;
• участие на танцовите формации към читалище “Рало”, гр.Вълчедръм във
фолклорни празници в Белоградчик, Вършец, Копиловци, Георги Дамяново;
• размяна на гостуване на танцов ансамбъл “Фолклорна искра” при читалище “Рало”
гр.Вълчедръм с танцов ансамбъл от Гостивар (Македония)
• участие на танцов състав при НЧ „Съзнание”, с.Септемврийци във фолклорни
празници в гр.Белоградчик и Велико Търново.
Спорт:
• проведен Ден на спорта – 17 май (спортни състезания и наградени спортисти);
• проведен общински кръг на ученически игри и участие в областните състезания:
- баскетбол – 4 отбора - момичета, момчета, девойки и юноши от І ОУ ”Васил
Левски” и ІІ ОУ ”Иван Вазов”;
-тенис на маса – юноши от ІІ ОУ „Иван Вазов”;
-шахмат – ОУ”Д-р Петър Берон”, с. Септемврийци;
-футбол – ОУ”Хр.Ботев” с.Долни Цибър
• участие в национален турнир “Млад олимпиец” гр.Етрополе
• футболна среща между отборите ветерани на ПФК “ЦСКА” - София и ФК “Златия”
– Вълчедръм;
• участие на футболният отбор на ФК “Златия”, гр.Вълчедръм (деца родени след
01.01.1995 г.) в областното първенство по футбол за деца Е С Е Н – 2009 год.
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.
• 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,
„В и К” ООД - Монтана, Дирекция „Бюрото по труда” – гр.Лом, Общинска служба
“Земеделие” – гр.Вълчедръм, Отдел “Социална Закрила” – гр.Вълчедръм и ПУВълчедръм към РУ на МВР - 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”.
ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ-2009 г.
Бюджетът на Община Вълчедръм за 2009 година е изпълнен както следва:
Общото изпълнение на приходите за периода е 9 603 075 лв., при годишен план
9 847 711 лева – 97,52 %.
• Държавните приходи са 4 763 477 лв., при годишен план 4 879 295 лева - 97,62 %.;
• Размерът на местните приходи е 4 839 598 лв., при годишен план 4 968 416 лв. –
97,41 %.; в т. ч. трансфери от други ведомства.
• Получената субсидия от републиканския бюджет е 5 132 851 лв., в т.ч. допълваща
субсидия 2 976 024лв.; изравнителна субсидия 685 910лв.; субсидия за капиталови
разходи- 1 278 179 лв.; целеви трансфери –192 538 лв.
• Получените трансфери от бюджети на други министерства и ведомства са 2 601
152лв. , в това число: трансфер от МТСП – 959 146 лв., трансфер от ПУДООС – 30
639лв. и трансфер от Областна администрация – 21 400лв, МОН – 4 727 лв., МРРБ- 1
000 000 лв. ; ЦОИДУЕМ – 7 693лв.;
• За общината ни в условията на финансова децентрализация, важно място заемат
показателите за изпълнение на общинските приходи. Събрани са имуществени
данъци –330 939 лв., при годишен план: 230 030лв. – 144 %. Неданъчните приходи са
общо 398 452лв., при годишен план 296 900лв.– 133%.;
Разходите по бюджета на общината за 2009г. са 7 820 825лв., в т.ч. за държавни
дейности 3 827 319лв. и за местни дейности: 3 93 506лв.
В заключение от направения анализ на резултатите през 2009година, 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 непрекъснатото 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.
Уважаеми общински съветници ,
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Всичко, извършено от мен като Кмет на община, кметовете на кметства и
служителите от общинската администрация през 2009 година, е с активната подкрепа
и съвместната ни работа с Общинския съвет.
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 напред.
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