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ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЪЛЧЕДРЪМ
И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ПРЕЗ 2010 година
(Отчетът е приет на основание чл.27, ал.(6) от ЗМСМА с Решение № 315, протокол №
44 от 31.01.2011г. 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 за организацията и дейността на Общинския съвет.
Настоящият отчет е трети за мандата до момента.
През отчетния период Общинският съвет и неговите комисии, спазвайки законите на
Република България и разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет работиха отговорно за решаване проблемите в община Вълчедръм.
Седем дни преди провеждането на всяко заседание е информирана обществеността
чрез таблото на партера в сградата на общинската администрация и интернет
страницата на общината.
Бяха проведени 12 броя заседания, на които са приети 94 решения, от които три
решения са ни върнати от Областен управител като незаконосъобразни (Решение №
227, протокол № 31/28.01.2010г., Решение №307 и № 308, протокол №
42/23.12.2010г., касаещи общинската собственост). Предприети са необходимите
действия за отмяна на решенията и приемане на нови, съгласно изискванията на
нормативните актове.
Поради особено важни и неотложни въпроси от общинско значение, изискващи бързо
и неотложно вземане на решение, през отчетния период се е налагало да бъдат
включени допълнителни точки към предварително обявения и плануван дневен ред.
Преписи на всички протоколи от заседания бяха изпращани на областния управител и
на кмета на общината в срок, съгласно разпоредбите на чл.22 (1) от ЗМСМА, както 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 отсъствията от заседания на общинските съветници за отчетния период са 12.
Няма предсрочно прекратени правомощия на общински съветници.
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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.
Основните приоритети в работата на Общинския съвет през 2010г. бяха:
• провеждане на стабилна бюджетна и финансова политика – приети 9 решения
касаещи бюджета на общината и актуализацията му;
• вземане на решения относно кандидатстване на общината в различни европейски и
национални програми – приети 7 решения за кандидатстване по Програма за развитие
на селските райони за ремонт на читалища и храмове от общината, залесяване в
с.Долни Цибър, ремонт на площадно пространство в с.Д.Цибър и благоустрояване на
улична мрежа в гр.Вълчедръм;
• развитие на плановата основа на Общината (подробни и общи устройствени
планове, отговарящи на съвременните социално-икономически изисквания) - приети
10 решения по ЗУТ включително и Подброни устройствени планове за изграждане на
вятърни генератори и фотоволтаични паркове на територията на общината;
• усъвършенстване на нормативната база на Общината с приемането на нови наредби
и внасяне на промени в съществуващите – приети са две нови в т.ч.: Наредби № 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 на територията на община
Вълчедръм и Наредба № 18 за определяне на правила за ползване на пасища и мери.
Приет е изцяло нов текст на Наредба № 3 на ОбС за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, изменена и допълнена Наредба № 9 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Вълчедръм в Раздел V- „Такси за технически услуги” ;
• развитие на образователната, културна и социална структури – приети са 5 решения
в сферата на образованието, касаещи числеността на персонала, броя и групите деца в
детските градини, включване на общината за задължителна предучилищна
подготовка на 5-годишните деца; приети са 4 решения в сферата на културата,
касаещи библиотечното обслужване на населението и участие на общината с три
читалища в селата Мокреш, Долни Цибър и Черни връх в проекта на Глобалните
библиотеки; приет е културен календарен план за 2011г.; приет е Анализ на
ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги.
Приет е Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за
развитие и през м.юли е приет актуализирания Общинския план за развитие, съгласно
Методическите указания на МРРБ.
От всички 94 приети решения – 27 броя се отнасят за разпореждане с имоти частна и
публична общинската собственост.
За реализирането на всички тези решения на Общинския съвет през 2010г. беше
необходимо да се осъществи ефективно взаимодействие между Общинския съвет и
неговите комисии от една страна и кмета на община и общинската администрация от
друга. Многократно е внасяна информация по различни теми. Кметът на общината
редовно информираше и даваше отговори на общинските съветници. При поискване
от общински съветник винаги му е предоставяна навременна информация от Кмета
на общината. Кметовете на кметства взимаха отношение по точки от дневния ред,
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които засягаха техните населени места.
ДЕЙНОСТ НА ПОСТОЯННИТЕ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИЯ
СЪВЕТ:
През отчетния период бе създадена само една временна комисия за предложения за
избиране на съдебни заседатели в Районен съд – Лом. С решение № 269 от
18.06.2010г. бяха избрани Миролюб Димитров и Стефан Алеков за съдебни
заседатели.
Проведени са общо 13 броя заседания на постоянните комисии, 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 са обсъждани
въпроси свързани с разпореждане с общинско имущество, изработване Подробни
устройствени планови по Закона за устройството на територията, дейността на
Общинското предприятие за сметопочистването и сметоизвозването на отпадъците,
закупуване на допълнително кофи за смет; обсъждано е изпълнението на програмата
за управление на дейностите по отпадъците през 2009 година; определяне размера на
наем на земеделска земя за стопанската 2010/2011г. и проекта на Наредба № 17 по
ЗУТ.
2. ПК по „Общински бюджет, общинска собственост, икономика, стопанскоикономическа и инвестиционна политика” е провела 3 заседания, на които са
обсъдени въпроси свързани с разпореждането на общинското имущество; проведено
е обсъждане на проекто бюджета на общината за 2010 година, актуализация на
бюджета, през изтеклата година отчет за състоянието на общински дълг, решението
за покупка на недвижим имот за разширяване на Гробищния парк в гр.Вълчедръм и
други.
3. ПК по „Образование, култура, културно-историческо наследство, вероизповедания,
преименувания, младежки дейности и спорт” е провела 6 заседания през отчетния
период, на които са обсъждани въпроси от сферата на културата, а именно:
преименуване на ул.България” по предложение на гражданин; числеността на
персонала в образованието утвърждаване на паралелки с минимален брой ученици,
въвеждането на задължителна предучилищна подготовка, програмата за провеждане
на празника на града 14 октомври, предложения за почетни граждани, за получаване
на награди на учители и читалищни работници във връзка с 24 май; обсъдени са
проект на Отчета за работата на читалищните настоятелства, проект на Програмата за
развитие на физическото възпитание и спорта и други въпроси.
Като обобщение за дейността на съвета за отчетния период може да се направи
извода, че общинските съветници подхождаха отговорно към задълженията си и
показаха активно отношение към проблемите на гражданите и общината, с което
допринесоха за успешното им разрешаване.
Искрено се надявам да вървим напред в изпълнение на задълженията си на отговорни
граждани пред своите избиратели и през оставащата част от мандата да работим така,
че да отговорим на техните очаквания .
АЛЬОША МИНИН
Председател на Общински съвет
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