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ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЪЛЧЕДРЪМ
И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ПРЕЗ 2009 година
(Отчетът е приет на основание чл.27, ал.(6) от ЗМСМА с Решение № 219, протокол №
31 от 28.01.2010г. на Общински съвет – Вълчедръм.)
Уважаеми общински съветници,
В съответствие с разпоредбите на чл.27, ал.(6) от Закона за местното самоуправление
и местната администрация (ЗМСМА), Председателят на Общинския съвет изготвя и
внася за разглеждане отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се
разглежда на открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред,
определен в правилника по чл.21, ал.(3). Настоящият отчет е втори за мандата до
момента.
Работата на Общинския съвет е изключително интензивна и целенасочена.
Всяко проведено заседание на съвета през отчетния период е проведено съгласно
изискванията на ЗМСМА и Правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Седем дни преди провеждането на заседанието е информирана обществеността чрез
таблото на партера в сградата на общинската администрация и интернет страницата
на общината.
За периода 01.01.- 31.12.2009г. Общинският съвет е провел 12 броя заседания и е
приел 76 решения, от които две решения са ни върнати от Областен управител като
незаконосъобразни (Решение № 182, протокол № 25/24.07.2009г. и Решение № 197,
протокол № 27/25.09.2009г.)
И двете решения са преразгледани от общинския съвет и са предприети
необходимите действия като за първото е прието ново коригирано решение № 199,
протокол № 28/28.10.2009г., а второто е отменено изцяло
Поради особено важни и неотложни въпроси от общинско значение, изискващи бързо
и неотложно вземане на решение често през отчетния период се е налагало да бъдат
включени допълнителни точки към предварително обявения и плануван дневен ред.
Преписи от протоколите бяха изпратени на областния управител и на кмета на
общината в срок, съгласно разпоредбите на чл.22 (1) от ЗМСМА и на Районна
прокуратура – гр.Лом.
Всеки акт на Общинския съвет е разгласен на населението чрез таблото и интернет
страницата на общината.
До настоящият момент няма оспорени актове на съвета от Административния съд.
Общо отсъствия от заседания на общинските съветници за отчетния период са 19.
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Няма предсрочно прекратени правомощия на общински съветници.
Няма отлагани заседания, поради липса на кворум, а така също и няма оспорени
решения от Кмета на общината, които да са били в разрез с интересите на общината.
В правомощията си и на основание чл.21 и чл.17 от ЗМСМА Общински съвет –
Вълчедръм прие:
5 бр. Решения, касаещи общинския бюджет (отчет за изпълнение,
актуализация и приемане на план за 2009г.);
2 бр. Решения за вътрешни компенсирани промени на капиталовите разходи на
общината;
5 бр. Решения от сферата на културата (честване на традиционни празници през
годината утвърждаване на почетни граждани и др. Общинският съвет даде съгласие
за Дългосрочно партньорство по Програма „Български библиотеки – място за достъп
до информация и комуникация за всеки.
6 бр. Решения за приемане, изменение и допълнение на нормативни актове в т.ч.:
Стратегия за управление на общинската собственост; Програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2009 година; Вътрешни правила
за организация и провеждане на обществени поръчки; Правилник за Почетни
граждани; Общинска стратегия за закрила на детето 2010-2013г.; Стратегия за
развитие на социалните услуги в общината за 2010-2014г. и актуализация на Наредба
№ 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и
Наредба № 15 за определяне на местните данъци;
6 бр. Решения в отрасъл образование, касаещи – дейността на ОДК през 2008г.,
прехвърляне правото на собственост на училищните автобуси, определяне на две
средищни училища – ОУ – с.Златия и І-во ОУ – Вълчедръм, утвърждаване на слети
паралелки по изискуемия минимален норматив, определяне числеността на персонала
в ЦДГ, ОДЗ и ОДК и посещаемост на децата;
23 бр. Решения за разпореждане с общинско имущество, съгласно разпоредбите на
Закона за общинската собственост, включващи приемане на оценки и продажби на
общински имоти и движими вещи;
7 бр. Решения по Закона за устройство на територията за изработване на Подробни
устройствени планове и учредяване право на строеж и учредяване право на
прокарване на съоръжения през имоти – общинска собственост;
5 бр. Решения, свързани с кандидатстване на общината с проекти за финансиране в
т.ч.: проект по „Красива България” за ремонт на Дом за възрастни със сетивни
нарушения – Вълчедръм, който е приключил; проект по „Красива България” за
Реконструкция на централната част на гр.Вълчедръм; сътрудничество при реализация
на соларен парк – Вълчедръм други свързани с Възобновяемите енергийни източници
и енергийна ефективност (соларни паркове);
6 бр. Решения свързани с финансирането на проектите по Оперативните програми;
поемане на краткосрочен общински дълг за финансиране на ремонта на І-во ОУ
„В.Левски” – Вълчедръм и краткосрочен общински дълг за финансиране на проект за
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водопроводната мрежа на с.Разград по програма ФАР;я
11 бр. Решения в други направления – Отчет на кмета на общината за изпълнение на
Програмата по реда на чл.44, (5) от ЗМСМА, Информация за дейността на
Общинското предприятие; Създаване на Общински антикорупционен съвет;
Актуализация на Обществения съвет за контрол на социалните дейности, Приемане
План за работата на съвета на 2009г.; Отчет да дейността му и неговите комисии през
2008г.; определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Монтана и други;
От всичките 76 броя приети решения за отчетния период всички са изпълнение, с
изключение на 6 броя решения, които са в процес на изпълнение, касаещи
разпореждане с общинско имущество, на които предстои провеждане на тръжни
процедури или сключване на договори след изтичане на законоустановения срок за
обжалване.
През отчетния период участието на общинските съветници в заседания на
Постоянните комисии се активизира. Проведени са общо 21 броя заседания на
комисиите, както следва:
1. ПК по „Териториално развитие и устройство по ЗУТ, пътна и селищна мрежа,
околна среда и благоустрояване” е провела 4 заседания, на които е обсъждано
разпореждане с общинско имущество, изработване Подробни устройствени планови
по Закона за устройството на територията, дейността на Общинското предприятие за
сметопочистването и сметоизвозването на отпадъците обсъждане на изпълнението на
програмата за управление на дейностите по отпадъците през 2008 година;
2. ПК по „Общински бюджет, общинска собственост, икономика, стопанскоикономическа и инвестиционна политика” е провела 3 заседания, на които е обсъдено
всички въпроси с разпореждането на общинското имущество обсъждането на проекто
бюджета на общината за 2009 година, актуализация на бюджета през изтеклата
година отчет за състоянието на общински дълг и други;
3. ПК по „Местно самоуправление и нормативна уредба” е провела 2 заседания, на
които са обсъждани въпроси за създаване на антикорупционен съвет, работното
време на питейните заведения и недопускане на нарушения на обществения ред;
4. ПК по „Образование, култура, културно-историческо наследство, вероизповедания,
преименувания, младежки дейности и спорт” е провела 10 заседания през отчетния
период, на които са обсъждани въпроси от сферата на културата, оптимизация на
училищната мрежа, числеността на персонала в образованието утвърждаване на
паралелки с минимален брой ученици, обсъждане на проекто-Правилника за
удостояване със званието „Почетен гражданин на община Вълчедръм”, проекти по
ПМС 129 за Физическото възпитание и спорт в училищата и детските градини;
обсъждане на предложение от Инициативен комитет за зачитане паметта на известни
личности и други въпроси;
5. ПК по „Социална политика, социални дейности и здравеопазване” е провела 2
заседания, на които са обсъждани двете стратегии за закрила на детето и за развитие
на социалните дейности и актуализацията на Обществения съвет за контрол на
социалните дейности.
Като обобщение за дейността на съвета за отчетния период може да се направи
извода, че общинските съветници досега подхождат отговорно към задълженията си
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и показват активно отношение към проблемите на гражданите и общината и
допринасят за успешното развитие. Надявам се, че работата на Общински съвет –
Вълчедръм ще бъде оценена обективно и от гражданите на общината като се има в
предвид, че живеем в икономическа криза.
АЛЬОША МИНИН
Председател на Общински съвет
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