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ОТЧЕТ
на Иван Христов Барзин – Кмет на община Вълчедръм
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ 2010 година
(Отчетът е приет на основание чл.44, ал.(1), Т.7 от ЗМСМА с Решение № 317,
протокол № 44 от 31.01.2011г. на Общински съвет – 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 2010г.
През отчетния период чрез Кмета на общината в Общинския съвет са внесени 84
докладни записки от Общинска администрация – Вълчедръм, а 10 докладни записки
са внесени чрез Председателя на Общиниския съвет.
Пред отчетния период Общински съвет – Вълчедръм е провел 12 заседания и е приел
94 решения.
За отчетния период са върнати 3 решения от Областният управител за
преразглеждане.
Общинска собственост:
• В изпълнение на Решение № 228 е издадена Заповед № 451/15.04.2010г. за търг на
14.05.2010 г. - не се е явил желаещ.
• Обявени за публична общинска собственост са изградените инсталации и
съоръжения на обект “Питейно-битово водоснабдяване на с. Долни Цибър” (Решение
№ 246).
• В изпълнение на Решение № 260 за приемане на оценка и решение за продажба на
имот УПИ І-169 - с. Игнатово е издадена Заповед № 637/28.05.2010г. за търг на
18.06.2010 г. - прекратена тръжна процедура.
• В изпълнение на Решение № 266 за приемане на оценки и решение за продажба на
общински апартаменти № 4, 7 и 9 в гр. Вълчедръм е издадена Заповед №
1143/09.07.2010г. за търг на 30.07.2010г. и е продаден е апартамент № 4.
• В изпълнение на Решение № 267 са изготвени актове за общинска собственост №
864, 865, 866, 867 от 10.11.2010г.
• В изпълнение на Решение № 268 за отдаване под наем на общински имот в с.
Септемврийци УПИ ІІ-559 в кв.61 е издадена Заповед № 1143/09.07.2010г. за търг на
30.07.2010г. - не се е явил желаещ.
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• Предприети са действия по изпълнението на Решение № 271 за покупка на имоти с
цел разширяване на гробищния парк в гр. Вълчедръм.
• В изпълнение на Решение № 288 за отдаване под наем на общинско помещение в с.
Разград за "Кафе-аперитив" предстои провеждането на тръжна процедура.
• В момента се изработва ПУП в изпълнение на Решение № 293 за изработване на
ПУП-ПР на ул.”Ком” за прокарване на регулационна линия.
• Изготвен е протокол за бракуване на ученически автобус ПАЗ-672 общинска
собственост (Решение 295).
• Предстои провеждането на тръжна процедура в изпълнение на Решение № 297 за
отдаване под наем на част от сграда публична общинска собственост в с. Златия.
• В изпълнение на Решение № 298 е възложено изработването на ПУП от
лицензирано лице за имот УПИ Х кв.168 по плана на гр.Вълчедръм.
• В изпълнение на Решение № 300 е приета оценката за продажба на 4 бр. имоти в с.
Долни Цибър и предстои провеждането на тръжна процедура.
• Удължен е срока на договора за наем на имот УПИ ІХ-220 кв. 20 по плана на с.
Долни Цибър “За клубна дейност на СДС” (Решение № 307).
• Издадена е заповед на Кмета на община за сключване на договор за наем в
изпълнение на Решение № 311 за предоставяне под наем на помещение частна
общинска собственост в с. Долни Цибър (Решение № 311).
• В изпълнение на решения №№ 226, 264, 274, 305 са изготвени оценки от оценител и
подписани договори по даденото от Общинския съвет съгласие за учредяване право
на прокарване.
Общински бюджет:
• С Решение № 222 е утвърден актуализиран план за приходи и разходи по бюджета
на Община Вълчедръм за 2009г.
• С Решение № 224 е приет план по бюджета на Община Вълчедръм за 2010г.,
изменение и допълнение Решение № 272.
• Кметът на община е отразил в щатните разписания по функции, приетата с Решение
№ 251 актуализация на някои стойностни показатели в бюджета на Общината за
2010г.
• С Решение № 276 е извършена актуализация на бюджета на община Вълчедръм за
2010г. в частта му за Капиталови разходи.
• С Решение № 278 е приет актуализиран план по бюджета на община Вълчедръм за
2010г., съгласно ал.3 от §18 от ЗИД на ЗДБРБ за 2010г.
• С Решение № 279 е приет отчета за изпрълнението на бюджета на Община
Вълчедръм към 30.06.2010г., в съответствие с Единната бюджетна класификация и
отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове на Община
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Вълчедръм към 30.06.2010г.
• С Решение № 290 е извършена актуализация на бюджета на Община Вълчедръм за
2010г. в частта му за капиталови разходи с източник на финансиране средства от
преходни години или общата субсидия за делегираните от държавата дейности по
образованието.
• В изпълнение на Решение № 310 са извършени вътрешни компенсирани промени в
рамките на капиталовите разходи.
Одобрените инвестиционни намерения са:
Общинският съвет е приел решения за подкрепа за кандидатстване по следните
проекти:
• Църковно настоятелство при Храм “Света Параскева” – гр. Вълчедръм за
кандидатстване с проект по Мярка 322 от Програма за развитие на селските райони
2007-2013г. (Решение № 277).
• Църковно настоятелство при Храм “Свети Николай Чудотворец” – с. Септемврийци
за кандидатстване с проект по Мярка 322 от Програма за развитие на селските райони
2007-2013г. (Решение № 286).
• Читалищното настоятелство при читалище “Съзнание - 1915” – с. Септемврийци за
кандидатстване с проект по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.
(Решение № 287).
Общинският съвет е дал съгласие Община Вълчедръм да кандидатства за
финансиране на следните проекти:
• В изпълнение на Решение № 225 е разработен проект (предстои подаване) по
„Програма за развитие на селските райони 2007- 2013 г .”, Мярка 223 – Първоначално
залесяване на неземеделски земи, за имот в землището на с. Долни Цибър;
• В изпълнение на Решение № 291 е разработен проект по „Програма за развитие на
селските райони 2007- 2013 г .” с Вх. № на проекта 12/321/00836 от 20.09.2010г. (чака
се одобрение) и наименование “Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.
Мокреш, община Вълчедръм – ІІ етап, Пречиствателна станция за питейни води при
помпена станция “Мокреш”; Рехабилитация на улични настилки и тротоари на улица
“Петнадесета” с. Долни Цибър, община Вълчедръм”.
• Община Вълчедръм кандидатства като парньор на местно ниво в Проект №
00071115 – Програма “Българските библиотеки – място за достъп до информация и
комуникация за всеки” за три библиотеки – в . Долни Цибър, с. Мокреш и с. Черни
връх (Решение № 301).
С 2 (две) решения Общинският съвет е упълномощил Кмета на община Вълчедръм за
издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд “Земеделие” – Разлащателна
агенция (Решение №№ 233 и 234).
Представени за обсъждане и приети от Общински съвет са:
• Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2010г.
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(Решение № 221).
• Актуализация на Общински план за развитие на община Вълчедръм за остатъка от
плановия период 2010-2013г. (решения № 230 и 273). Със Заповед № 1298 от
07.09.2010г. Кметът на община е определил състава и задачите на Общински екип за
наблюдение и оценка на Акруализирания Общински план за развитие на община
Вълчедръм 2010-2013г.
• Управлението и разпореждането с общинско имущество се извършва по реда на
приетия нов текст на Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество (Решение № 253).
• Спазват се изискванията на Наредба № 17 за реда за издаване на разрешения за
разполагане на преместваеми обекти за търговия, елементи на градското обзавеждане
и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи, съгласно чл. 56
и чл. 57 от ЗУТ (Решение № 244).
• Спазват се изискванията на изменената Наредба № 9 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги (Решение № 263).
• Отдаването на мери и пасища се извършва по реда на Наредба № 18 за определяне
правила за ползване на мерите и пасищата на територията на община Вълчедръм
(Решение № 280).
• Изпълнява се приетата с Решение № 254 Програма за развитие и насърчаване на
физическото възпитание и спорта в Община Вълчедръм 2010-2012г., както и
Програма за полагане на общественополезен труд в община Вълчедръм от безработни
лица обект на месечно социално подпомагане (Решение 255).
• С Решение № 302 е утвърден Културния календар на община Вълчедръм през
2011г., по който предстои да се създава необходимата организация за осъществяване
на мероприятията, включени в него.
• Подадено е искане пред “Фонд за органите на местното самоуправление в България
– ФЛАГ” ЕАД за поемане на дългосрочен общински дълг (Решение № 303).
• Сключват се договори с животновъди, съгласно приетия план за паша през 2011г. в
общински мери и пасища (Решение № 306).
Представени за обсъждане и приети от Общински съвет са следните отчети и
доклади:
• Годишен отчет на Кмета на община на основание чл.44, ал.1, т.7 и чл.44, ал.5 от
ЗМСМА за 2009 г . (Решение № 220).
• Годишен отчет на бюджета, извънбюджетните сметки и състоянието на общинския
дълг за 2009г. (Решение № 223).
• Информация за събраните местни такси през 2009г. (Решение № 231).
• Отчет за работата на ОДК – Вълчедръм през 2009г. (Решение № 232).
• Отчет за изпълнение на Общинската програма за управление на отпадъците през
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2009г. (Решение № 239).
• Финансов отчет за дейността на Общинското предприятие през 2009г. (реш. №
242).
• Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие
на община Вълчедръм за периода 2007-2013г. (Решение № 243).
• Отчет за работата на читалищните настоятелства (Решение № 252).
• Информация за състоянието на престъпността на територията на община
Вълчедръм (Решение № 261).
• Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППНН/ за 2009 година (Решение № 262).
Други:
• В изпълнение на Решение № 229 е сформирана и действа Общинска комисия за
развитие на библиотечно-информационното обслужване на гражданите в Община
Вълчедръм.
• Закупени са 50 бр. контейнера тип “Бобър” (Решение № 236).
• В изпълнение на Решение № 247 е открит със заповед конкурс за възлагане на
обществен превоз на пътници по незаетите автобусни линии и разписания по
утвърдената областна транспортна схема.
• Променена е числеността на персонала в детските градини, обединените детски
заведения, ОДК и други дейности по образованието, считано от 01.03.2010г.
(Решение № 248).
• Със свое Решение № 275, Общинският съвет е приел Анализ за ситуацията и оценка
за потребностите от социални услуги в Община Вълчедръм.
• Решение № 281 за участие на Община Вълчедръм в регионално сдружение на
общините по реда на чл. 19б от Закона за управление на отпадъците е изпратено на
Кмет на община Монтана и на Кмет на община Оряхово на 01.09.2010г.
• Осигурени са средства за дофинансиране на утвърдените с Решение № 282 слети
паралелки и паралелки с брой ученици под минималния норматив в общинските
училища за учебната 2010/2011г.
• Броят на групите и числеността на персонала в детските градини, ОДК и други
дейности по образованието за учебната 2010/2011г. е съгласно Решение № 283.
• Въведена е задължителна предучилищна подготовка и са закупени са учебни
помагала на децата, навършили петгодишна възраст от учебната 2010/2011г.
(Решение № 284).
• На празника на град Вълчедръм – 14 октомври 2010г. е удостоен със званието
“Почетен гражданин на община Вълчедръм” Методи Попниколов Петров (Решение
285).
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• Променена е структурата на Общинска администрация – Вълчедръм като е закрита
длъжността “Старши вътрешен одитор” (Решение № 289).
• Предприети са необходимите действия за ограничаване преминаването на автобуси
за обществен превоз на пътници, товарни и лекотоварни МПС и селскостопански
машини по време на ремонта на мостово сйоръжение на р. Цибрица на път МО N
1071-/ІІІ-818 – Вълчедръм – Долни Цибър/- Разград – Златия /ІІІ-/818 (Решение №
292).
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