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ОТЧЕТ
за
изпълнение на актовете на Общински съвет – Вълчедръм
за периода месец януари - месец юни 2012г.
на Иван Христов Барзин – Кмет на община Вълчедръм
(Отчетът е приет с Решение № 80, протокол № 12 от 13.07.2012г.)
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 2012г.
През отчетния период чрез Кмета на общината в Общинския съвет са внесени 52
докладни записки от Общинска администрация – Вълчедръм, 4 докладни записки са
внесени чрез Председателя на Общиниския съвет и 1 докладна записка от Началник
на Участък „Полиция” - Вълчедръм.
Пред отчетния период Общински съвет – Вълчедръм е провел 7 заседания и е приел
57 решения.
За отчетния период няма върнати решения от Областният управител за
преразглеждане.
По протести на Соня Камарашка – Районен прокурор при РП – Лом са образувани
съдебни производства в Административен съд – Монтана и са обявени за нищожни 4
броя решения на Общински съвет – Вълчедръм, касаещи отдаване под наем на имоти
общинска собственост с начин на трайно ползване „Язовир”: Решение № 308,
Протокол № 42/23.12.2010г. (язовир в с. Септемврийци), Решение № 357, Протокол
№ 48/01.06.2011г. (язовир в с. Септемврийци), Решение № 341, Протокол №
46/25.03.2011г. (язовир в с. Бъзовец) и Решение № 342, Протокол № 46/25.03.2011г.
(язовир в гр. Вълчедръм), поради това че предоставянето е следвало да стане по реда
на Закона за концесиите.

Общинска собственост:








В изпълнение на Решение № 36 на 09.04.2012г. е проведен търг за отдаване под
наем на земеделски земи частна общинска собственост, обявен със Заповед
№243/15.03.2012 на Кмета на община. Сключени договори 15 бр. договори за
наем.
В изпълнение на Решение № 37 за дадено принципно съгласие за продажба на
земеделски земи и изготвени актове за общинска собственост и оценка на
лицензиран оценител за посочените в решението имоти.
В изпълнение на Решение № 44 Кметът на община е издал Заповед №
388/27.03.2012г. за настаняване, въз основа на която предстои сключването на
договор за наем на общинско помещение в с. Долни Цибър с предназначение
„За клубна дейност на БСП”.
С решение № 47 е приет Списък за категоризиране на общинските жилища в
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групи.
В изпълнение на Решение № 49 на 25.06.2012г. е проведена тръжна процедура
за отдаване под наем. Предстои сключване на договор със спечелилия ЕТ "Р.А.”
след изтичане на 14-дневния срок за обжалване на заповед № 1089/28.06.2012г.
Изменен е текста на т.3 от Решение № 378, Протокол № 52/14.09.2011г. и е
създаден нов текст за определена цена за продажба на имот (Решение № 52).
В изпълнение на Решение № 64 на 25.06.2012г. е проведена тръжна процедура
чрез търг с тайно наддаване за продажба на общински имоти – земеделска земя
с НТП „Нива”. Предстои сключване на договори със спечелилите след изтичане
на 14-дневния срок за обжалване на заповед № 1089/28.06.2012г.
В изпълнение на Решение № 65 на 25.06.2012г. е проведена тръжна процедура
чрез търг с тайно наддаване за продажба на общински имот УПИ ХХІІІ-1334 в
кв. 108. Предстои сключване на договор със спечелилия О.Н.И. след изтичане
на 14-дневния срок за обжалване на заповед № 1089/28.06.2012г.
В изпълнение на Решение № 74 предстои провеждането на тръжна процедура за
отдаване под наем чрез тръжна процедура на УПИ ХV-1162 в кв.114 по плана
на гр. Вълчедръм за монтиране на собствен павилион предстои издаването на
заповед за провеждане на тръжна процедура.
В изпълнение на Решение № 75 предстои провеждането на тръжна процедура за
отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на УПИ ІХ-1406 в кв.110 по
плана на гр. Вълчедръм предстои издаването на заповед за провеждане на
тръжна процедура.
В изпълнение на Решение № 76 предстои провеждането на тръжна процедура за
отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на павилиони № 1 и № 5 в кв. 74
по плана на гр. Вълчедръм предстои издаването на заповед за провеждане на
тръжна процедура.
В изпълнение на Решение № 77 предстои провеждането на тръжна процедура за
отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване 3 лекарски кабинета (гр.
Вълчедръм – 2 бр., с. Септемврийци – 1 бр.) и 1 стоматологичен кабинет (гр.
Вълчедръм) предстои издаването на заповед за провеждане на тръжна
процедура.
Общински бюджет:










С Решение № 25 е приет план по бюджета на общината за 2012г.
В изпълнение на Решение № 34 е актуализиран бюджета на Община Вълчедръм
за 2011г.
В изпълнение на Решение № 53 е извършена актуализация на бюджет 2012г. в
частта му за капиталови разходи с източник на финансиране средства от местни
приходи.
В изпълнение на Решение № 61 е извършена актуализация на бюджета на
общината за 2012г. в частта му за капиталови разходи с източник на
финансиране средства от местни приходи.
Извършено е допълнение в приетия с Решение № 25, Протокол №
5/27.01.2012г., план по бюджета на Община Вълчедръм за 2012г. (Решение №
79).
Одобрените инвестиционни намерения са:





С Решение № 31 е приет Списък-предложение за финансиране на обекти от
общинската пътна мрежа през 2012г., проведена е процедура по чл.2, ал.1 от
Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, сключен е договор и
обектът е изпълнен.
С Решение № 32 Общинският съвет е одобрил кандидатстването на Община
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Вълчедръм с проект пред МТСП – Проект „Красива България” за
реконструкция на котелна инсталация и вътрешна отоплителна инсталация на
сградата на ЦДГ”Щастливо детство” – с. Долни Цибър. Проектът е подаден, но
не е одобрен. В момента тече процедура за избор на изпълнител за изпълнение
на част от проекта – подмяна на котел и изграждане на хидрофорна инсталация.
Финансирането ще се осъществи с предвидените по бюджет собствени
средства.
С Решение № 72 са подкрепени решенията на църковните настоятелства на
църквите в с. Черни връх, с. Разград, с. Мокреш и с. Септемврийци да
кандидатстват с проекти по мярка 322 на ПРСР 2007-2013г.
С Решение № 78 е подкрепено решението на общото събрание на Европейска
фондация за международно сътрудничество „Светлина, просвета, знание” да
кандидатства с проект по мярка 321 на ПРСР 2007-2013г.
Представени за обсъждане и приети от Общински съвет са:






















План за работата на Общински съвет – Вълчедръм през 2012г. (Решение № 23).
Правилника за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската администрация (Решение № 24).
Програма за управление на Кмета на община за срока на мандата 2011-2015г.
(Решение № 27).
Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2011-2015г.
(Решение № 28).
Програма управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в
община Вълчедръм през 2012г. (т.2 на Решение № 29).
Програма за полагане на общественополезен труд в община Вълчедръм от
безработни лица, обект на месечно социално подпомагане през 2012г. (Решение
№ 30).
В изпълнение на Решение № 38 е изменена и допълнена Програмата за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община
Вълчедръм през 2012г., приета с Решение № 29/27.01.2012г.
С Решение № 48 са приети изменения и допълнения в Наредба № 12 за
условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в
жилища – частна общинска собственост.
Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за
развитие на социалните услуги в община Вълчедръм за 2012г. и 2013г. (т.2 на
Решение № 57).
Вътрешни правила за организация и провеждане на обществени поръчки в
Общинска администрация – Вълчедръм (Решение № 70).
С Решение № 73 са направени изменения в Наредба № 3 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

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










Годишен отчет на Кмета на община за изпълнение на Програмата за управление
мандат 2007-2011г. (Решение № 26).
Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост в общината през 2011г. (т.1 на Решение № 29.
Отчет за изпълнение на бюджета за 2011г. на Община Вълчедръм в
съответствие с единната бюджетна класификация (т.1 на Решение № 35).
Отчет за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове на Община
Вълчедръм за 2011г. (т.2 на Решение № 35).
Отчет за състоянието на общинския дълг на община Вълчедръм (т.3 на Решение
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№ 35).
Отчет на Кмета на община за изпълнение актовете на Общински съвет за
периода м.юли – м.декември 2011г. (Решение № 40).
Отчет за изпълнение на Общинската програма за управление на отпадъците
през 2011г. (т.І на Решение № 46).
Доклад за изпълнението на общинската стратегия за развитие на социалните
услуги в община Вълчедръм през 2011г. (т.1 на Решение № 57).
Доклад за осъществената читалищна дейност и финансов отчет за работата на
читалищните настоятелства през 2011г. (Решение № 58).
Финансов отчет за дейността на Общинското предприятие през 2011г. (Решение
№ 59).
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за
развитие за 2011г. (Решение № 60).
Информация за състоянието на престъпността, опазването на обществения ред
и безопасността на движението на територията на общината през 2011г.
(Решение № 62).
Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни през 2011гт. (Решение № 63).
Отчет за работата на Обществения съвет за упражняване на контрол при
осъществяване на дейностите по социалното подпомагане в община Вълчедръм
(Решение № 66).
Други:



















С Решение № 39 Общински съвет е дал съгласието си изработване на Проект за
изменение на трасето на полски път ПИ 000072 в землището на с. Долни Цибър,
което да изработване да е за сметка на молителя Е.С.Р.
Създава се необходимата организация за изпълнение по дати на мероприятията,
включени в утвърдения с Решение № 41 Спортен календар на община
Вълчедръм през 2012г.
Актуализиран е поименния състав на Общинската комисия за развитие на
библиотечно-информационното обслужване на гражданите в община
Вълчедръм (Решение № 42).
С Решение № 43 към Общинския съвет е създадена Постоянна комисия по
„Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”, определен е
поименния й състав и са направени съответните изменения в Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската администрация.
Създава се необходимата организация за осъществяване на мероприятията,
включени в утвърдената с Решение № 45 Програма за подобряване на
състоянието по безопасността на движението по пътищата на територията на
община Вълчедръм за периода 2012-2015г.
За подобряване на дейностите по управление на отпадъците на територията на
община Вълчедръм в Плана за действие са включени дейностите, посочени в
т.ІІ на Решение № 46.
В изпълнение на Решение № 50 Кметът на община е подписал Запис на заповед
в полза на ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция по Проект „Ремонт на
площадно пространство с. Долни Цибър”.
В изпълнение на Решение № 51 Кметът на община е подписал Запис на заповед
в полза на ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция по Проект
„Благоустрояване на улична мрежа град Вълчедръм”.
В изпълнение на Решение № 54 за отдаване под наем на земеделски земи на
училища и училищен фонд предстои обявяването на процедура за отдаване под
наем.
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На 06.04.2012г. Кметът на община е подписал одобреното споразумение за
сътрудничество между Община Вълчедръм и училищата и детските градини в
общината за изпълнението на проект „Да си подадем ръка” (Решение № 55).
Кметът на община е провел необходимите процедури от страна на Община
Вълчедръм за промяна на маршрутните разписания и са подадени нужните
документи в областна администрация (Решение № 56).
В изпълнение на Решение № 67 Кметът на община е подписал Запис на заповед
в полза на ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция по Проект
„Благоустрояване на улична мрежа град Вълчедръм”.
В изпълнение на Решение № 68 Кметът на община е подписал Запис на заповед
в полза на ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция по Проект „Ремонт на
площадно пространство с. Долни Цибър”.
В изпълнение на Решение № 69 препис от същото е представен на
Акционерното дружество на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” – Монтана.
Предстои провеждането на процедура по възлагане изработването на подробен
устройствен план на два имота по плана на гр. Вълчедръм в един УПИ за
изграждане пазар за животни и паркинг (Решение № 71).

ИВАН БАРЗИН (П)
Кмет на община Вълчедръм
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