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ОТЧЕТ
за
изпълнение на актовете на Общински съвет – Вълчедръм
за периода месец януари - месец юни 2011г.
на Иван Христов Барзин – Кмет на община Вълчедръм

На основания разпоредбите на чл. 44, ал.(1), т. 7 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в съответствие с чл. 118 от
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската администрация, предлагам на Вашето внимание
отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет – Вълчедръм за периода месец
януари – месец юни 2011г.
През отчетния период чрез Кмета на общината в Общинския съвет са внесени 47
докладни записки от Общинска администрация – Вълчедръм, а 2 докладни записки са
внесени чрез Председателя на Общиниския съвет.
Пред отчетния период Общински съвет – Вълчедръм е провел 6 заседания и е приел
49 решения.
За отчетния период няма върнати решения от Областният управител за
преразглеждане.
Общинска собственост:
• В изпълнение на Решение № 312 за изменение на Решение № 307 е проведена
тръжна процедура на 11.03.2011г. и е сключен договор на 31.03.2011 г. за кабинети в
с.Игнатово и на 01.04.2011 г. за кабинети в с. Мокреш.
• В изпълнение на Решение № 313 е проведена тръжна процедура на 11.03.2011г. и е
сключен договор на 01.04.2011г. за наем на язовир в с.Септемврийци - имот
№000270.
• В изпълнение на Решение № 319 за отдаване под наем на общински имоти – частна
общинска собственост, представляващи земеделска земя с НТП „Нива” в всички
землища на община Вълчедръм са проведени тръжни процедури на 15.04.2011г. и на
06.06.2011 г. и са сключени договори за наем.
• Предстои подписване на договор за безвъзмездно отстъпване на право на ползване
на сградата на НЧ”Рало” в изпълнение на Решение № 328 (изм. Решение № 343).
• С Решение № 332 е приет Списък за категоризиране на общинските жилища на
територията на община Вълчедръм по групи.
• На 06.06.2011г. е проведена тръжна процедура и предстои сключване на договор
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със "Зора Агро" ООД за отдаване под наем на общински имот за монтиране на
собствен павилион в изпълнение на Решение № 336.
• В изпълнение на Решение № 337 е проведена тръжна процедура на 06.06.2011 г. за
отдаване под наем на общински имоти в с. Септемврийци (бившето опитно поле), но
не се е явил желаещ за участие.
• В изпълнение на Решение № 338 е проведена тръжна процедура на 06.06.2011 г. и
предстои сключване на договор с "Анти Го-Георги Дамянов" за отдаване под наем на
част от общински имот за монтиране на автомат за топли напитки в сградата на
Общинска администрация.
• С Решение № 339 е приета оценката и решение за продажба на общински имот с №
922010 в землището на гр. Вълчедръм. Предстои внасянето на нова докладна за
изработване на ПУП за имота.
• В изпълнение на Решение № 340 (изм. с Решение № 351) е издадена Заповед
№773/26.05.2011г. на Кмета на община и е сключен договор с АСП за предоставяне
на помещения в сградата на Общинска администрация. Издадени са Заповеди №
834/20.06.2011г. и № 835/20.06.2011г. и предстои сключване на договори с БТ и ОДЗ
– Монтана.
• В изпълнение на Решение № 341 за отдаване под наем на общински имот № 046001
в землището на с. Бъзовец с НТП „Язовир” е проведена тръжна процедура на
06.06.2011 г. и предстои сключване на договор за наем с Благой М. Катеринкин.
• В изпълнение на Решение № 342 за отдаване под наем на общински имот № 702010
в землището на гр. Вълчедръм с НТП „Язовир” е проведена тръжна процедура на
06.06.2011 г., но не се е явил желаещ за участие.
• С Решение № 355 е дадено предварително съгласие за промяна предназначението
на имот № 807158 с площ 19,779 дка и НТП „Пасище, мера” в землището на гр.
Вълчедръм за общински нужди – изграждане на пречиствателна станция за отпадни
води (ПСОВ), трасета на канал за отпадни води, за водоснабдяване на ПОСВ, канал
за дъждовни води и трасе на ел.захранване на ПСОВ, със срок на предварителното
съгласие – 5 години.
• Предстои провеждане на тръжна процедура за отдаване под наем на част от сграда
– помещение с площ 10,00 кв.м., УПИ Х-246, кв.48 по плана на с. Септемврийци
(Решение № 356).
• Предстои провеждане на тръжна процедура за отдаване под наем на общински
имот № 800221 по КВС на с. Септемврийци с НТП „Язовир” (Решение № 357).
• Предстои провеждане на тръжна процедура за отдаване под наем на части от
покривните пространства на сградата на Общинска администрация – Вълчедръм и
ЦДГ – с. Долни Цибър за монтиране на съоръжения на мобилен оператор (Решение
№ 360).
Общински бюджет:
• С Решение № 324 е актуализиран бюджета на Община Вълчедръм за 2010г.
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• С Решение № 325 е приет годишния отчет на общината за изпълнението на
бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и отчета за състоянието на общинския
дълг през 2010г.
• С Решение № 326 е приет План по бюджета на общината за 2011г.
• С Решение № 347 е извършена актуализация на бюджет 2011г. в частта му за
капиталови разходи с източник на финансиране средства от местни приходи.
• Извършено е заемообразно предоставяне на средства от бюджета на община
Вълчедръм по извънбюджетната сметка 7443 за обслужване на проект „Техническа
помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и
рехабилитация на водоснабдителна мрежа и изграждане на пречиствателна станция
за отпадни води в гр. Вълчедръм” по ОП”Околна среда 2007- 2013” (Решение № 350).
• Извършена е актуализация на бюджета на Община Вълчедръм за 2011г. в частта му
за капиталови разходи с източник на финансиране средства от общата субсидия за
делегираните от държавата дейности по образованието на ОУ „Д-р Петър Берон” - с.
Септемврийци за извършване на ремонт на столова (Решение № 358).
• Извършена е актуализация на бюджета на Община Вълчедръм за 2011г. в частта му
за капиталови разходи с източник на финансиране средства от общата субсидия за
делегираните от държавата дейности по образованието на ІІ-ро ОУ „Иван Вазов” – гр.
Вълчедръм за изграждане на вътрешна тоалетна (Решение № 359).
Одобрените инвестиционни намерения са:
Общинският съвет е приел решения за подкрепа за кандидатстване по следните
проекти:
• За участие с проекти по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. на:
НЧ”Съзнание – 1915” – с. Септемврийци; НЧ”Рало – 1891” – гр. Вълчедръм;
НЧ”Н.Й.Вапцаров – 1927” – с. Долни Цибър (Решение № 344).
• За участие с проекти по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. на:
Храм „Успение на Пресветата Богородица” – с. Черни връх; Храм „Свети
Великомъченик Димитрий” – с. Разград; Храм „Свети великомъченик Георги” – с.
Разград; Храм „Свети Николай” – с. Мокреш; Храм „Свети Николай” – с.
Септемврийци (Решение № 345).
Представени за обсъждане и приети от Общински съвет са:
• План за работата на Общински съвет през 2011г. до края на мандата (Решение №
314).


Програма за управление на общинска собственост през 2011г. (Решение № 318).

• С Решение № 320 е определен годишния размер на такса „Битови отпадъци” за
2011г. на основание одобрена план-сметка по реда на чл. 66 от ЗМДТ.
• Спазват се измененията и допълненията в глава втора „Местни такси”, Раздел І
Такса битови отпадъци” от Наредба № 9 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги (Решение № 321).
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• Спазват се измененията и допълненията в Наредба № 15 за определяне размера на
местните данъци (Решение № 322).
• Програма за полагане на общественополезен труд в община Вълчедръм от
безработни лица, обект на месечно социално подпомагане (Решение № 323).
• Изпълнява се утвърденият с Решение № 327 Спортен календар на община
Вълчедръм за 2011г.
• С Решение № 331 е приета Програма за опазване на околната среда по реда на чл.
79 от Закона за опазване на околната среда (Решение № 331)
• С Решение № 348 са приети Стратегия за развитие на социалните дейности в
община Вълчедръм и Годишен план за действие по изпълнение на общинската
стратегия.

Представени за обсъждане и приети от Общински съвет са следните отчети и
доклади:

• Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии през 2010г. (Решение №
315).
• Отчет за изпълнение на Програмата за управление на мандата по реда на чл.44, ал.
5 от ЗМСМА (Решение № 316).
• Отчет за изпълнение актовете на Общински съвет през 2010г. по реда на чл. 44, ал.
1, т. 7 от ЗМСМА (Решение № 317).
• Отчет за изпълнение на Програма за управление на общинска собственост за 2010г.
(Решение № 318).
• Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие
на община Вълчедръм за 2010г. (Решение № 329).
• Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците през 2010г. по
реда на чл. 32 от Закона за управление на отпадъците (Решение № 330).
• Финансов отчет за дейността на общинското предприятие през 2010г. (Решение №
333).
• Отчети за работата на читалищните настоятелства в община Вълчедръм през 2010г.
(Решение № 349).
Други:
• В изпълнение на Решение № 334 със заповед № 753/18.05.2011г. на Кмета на
община е открит конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по незаетите
автобусни линии и разписания по утвърдената областна транспортна схема, които са
незаети и на които изтичат договорите с превозвачите. Конкурсът ще се проведе на
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27.06.2011г.
• В изпълнение на Решение № 335 за приемане на Списък-предложение за
финансиране на обекти от общинската пътна мрежа през 2011г. в момента се
извършва асфалтиране.
• В изпълнение на Решение № 346, с което се дава съгласие за безвъзмездно
прехвърляне собствеността на имоти – частна държавна собственост в собственост на
общината, е изпратено искане чрез Областния управител до МРРБ.
• С Решение № 352 е дадено съгласие за получаване като дарение на имот,
собственост на наследници на Борис Риджолски – предстои изготвянето на ПУП.
• С Решение № 353 е направен отказ от закупуване на масивна сграда със застроена
площ 640 кв.м., построена в поземлен имот кад. № 929001 по КВС на гр. Вълчедръм.
• С Решение № 354 е определен д-р Таранчоков за представител от Община
Вълчедръм в АД МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” – Монтана и участието му в Общото
събрание на 18.05.2011г. Препис от решението е представен за сведение на АД МБАЛ
„Д-р Стамен Илиев” – Монтана.
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