ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за
изпълнение на Програмата за управление през 2017 година

на Иван Христов Барзин – Кмет на община Вълчедръм

В съответствие с разпоредбите на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) Кметът на община представя
пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от
полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности,
срокове за изпълнение и очакваните резултати. Общински съвет – Вълчедръм със свое
Решение № 27, протокол № 5 от 29.01.2016 г. е приел Програмата за управление на
община Вълчедръм за мандат 2015-2019 година. Кметът на община ежегодно в срок до
31 януари представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на
Програмата за управление.
Настоящият Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление през
2017 година акцентира върху по-важните дейности и съдържа кратко описание на
изпълнените дейности през изтеклата 2017 година.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
В справката по-долу са представени основните резултати от проектите през 2017
г. – изпълнени, в процес на изпълнение и одобрени:
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СПРАВКА
За изпълнените, в процес на изпълнение и одобрени проекти през 2017 г.
№

Наименование на проекта

1.

„Изпълнение на ремонтно
възстановителни дейности
на обекти собственост на
община Вълчедръм”:
1.
Изграждане
на
вентилационна инсталация и
стоително ремонтни дейности
на кухненско помещение в
сграда
на
общинска
администрация
2. Ремонтно възстановителни
работи
на
сградата
на
гимнация „Димитър Маринов”
гр. Вълчедръм;
3. Ремонтно възстановителни
работи по едноетажна сграда
„Зъболечение” гр. Вълчедръм
4. Ремонтно възстановителни
работи сграда кметство с.
Мокреш
5. Ремонтно възстановителни
работи сграда кметство с.
Разград
Текущ ремонт на общинската
и републиканска пътна мрежа

2.

Източник на
финансиране

Стойност на
проекта

Период на
изпълнение
09.06.2017 г. 30.10.2017 г.

Собствени

12 822,24 лв.

Собствени

29 526,27 лв.

Собствени

11 885,68 лв.

Собствени

12 060,80 лв.

Собствени

7 502,20 лв.

собствени

56 499,99 лв.

от 01.05.2017 г.
до 30.05.2017 г.

собствени

89 000,00 лв.

от 10.05.2017 г.
до 30.05.2017 г.

собствени

100 000,00 лв.

от 10.05.2017 г.
до 30.06.2017 г.

3.

Текущ ремонт улици
община Вълчедръм

в

4.

Баластриране на улици
община Вълчедръм

в

5.

„Доизграждане
на
водоснабдителна система на
град Вълчедръм”, община
Вълчедръм

6.

Осигуряване на достъпна Споразумение
среда
на
сградата
на № РД 09-78 от
Общинска администрация - 02.09.2016 г. по
Вълчедръм
Проект
„Красива
България”

Договор №
11271/23.11.20
16 г. с
ПУДООС

830 888,32 лв.

от 12.12.2016 г.
до 27.10.2017 г.
/

127 935,80 лв.

от 30.09.2016 г
до 14.03.2017 г.
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7.

Реконструкция,
ремонт
и
благоустрояване на сградата
на ОДЗ „Калинка“, ведно с
прилежащото
дворно
пространство
в
с.
Септемврийци,
община
Вълчедръм

8.

Благоустрояване на уличната
мрежа в гр. Вълчедръм и с.
Долни
Цибър,
община
Вълчедръм

9.

Изграждане на гаражни клетки

739 982,66 лв.

Договор с ДФЗ
подписан на
05.01.2018 г.

1 843 290,16 лв.

Договор с ДФЗ
подписан на
19.09.2017 г.

собствени

21 666,60 лв.

10. Строително-ремонтни
дейности на сграда на НЧ
„Рало - 1891” – гр. Вълчедръм

собствени

13 517,17 лв.

от 03.05.2017 г.
до 30.07.2017 г.
от 10.07.2017 г.
до 15.09.2017 г.

11. Реконструкция
водопроводна мрежа
„Клокотница”

собствени

117 356,40 лв.

на
по ул.

Заявление
за
подпомагане с
идентификацио
нен
номер
12/07/2/0/00376
от 01.10.2016 г.
за финансиране
по „Програма
за развитие на
селските
райони 20142020 г.”
Заявление
за
подпомагане с
идентификацио
нен
номер
12/07/2/0/00485
от 03.10.2016 г.
за финансиране
по „Програма
за развитие на
селските
райони 20142020 г.”

от 06.11.2017 г.
до 15.12.2017 г.

Управление на общинската собственост
Общинската собственост е базата, върху която всяка община изгражда своята
дейност и своята политика.
Управлението и разпореждането с общинската собственост са едни от найзначимите функции на общината и общинския бюджет.
Основният принцип при управлението и разпореждане с имоти общинска
собственост трябва да е съобразен с чл.11, ал.1 от Закона за общинската собственост,
където законово са регламентирани принципите за нейното управление, а именно “в
интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата
на добър стопанин”.
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Придобиването, управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти
– собственост на Общината се извършва под контрол на Общински съвет, съобразно
разпоредбите на закона и на Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Вълчедръм.
Разпореждането и управлението на общинската собственост през 2017 г. е на
добро ниво. Ефективното управление на общинската собственост се изразява в
оптимизиране на контролните функции на общината по отношение събираемостта на
приходите от отдадено под наем общинско имущество, издирване и своевременно
актуване на общински имоти, разпоредителни сделки с общински имоти.
Актуване:
През 2017 г. са изготвени 13 броя акта за общинска собственост. За имотите,
предмет на разпоредителна сделка (продажба), както и при промяна на начин на трайно
ползване, вид собственост и др., са издадени заповеди за отписване от актовите книги.
Разпореждане с общинска собственост, чрез отдаване под наем:
През 2017 г. след решения на Общински съвет – Вълчедръм са проведени 5
тръжни процедури за отдаване под наем на общински имоти – обекти, терени,
земеделски земи.
През 2017 год. продължи и отдаването под наем на земеделски земи с начин на
трайно ползване (НТП) „Пасища,мери” по нов ред, определен след изменение на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Сключени и действащи в момента са 130 договора за наем.
За язовирите в землищата на с. Септемврийци (малък язовир) и с. Черни връх
тече процедура по ликвидирането им.
От отдаването под наем (земеделски земи, обекти, терени, жилища) са събрани
суми в размер на 197 325,58 лв., като основният приход е от отдаването под наем на
земеделски земи – 769 077,80 лв.
Разпореждане с общинска собственост, чрез продажба:
Извършена е продажба на 3 бр. имоти – на съсобствен имот, земеделска земя в
с.Долни Цибър и бившето училище в с.Игнатово на стойност 50 344,00 лв.
Общината разполага с по-големи застроени имоти, както следва:
- 4 броя - това са сгради на бившите училища в с. Разград – 2 броя, с. Мокреш и
с. Златия. В момента те са неизползвани и това води до тяхното разрушаване. За
продажбата им е необходимо и съгласуване с Министерство на образованието и
науката;
- сграда на бивш Социален дом в с. Бъзовец
За някои от тях са провеждани и повторни търгове за продажбата им, но не са се
явили желаещи за закупуването им.
Придобиване на имоти:
Няма придобити имоти чрез сделка.
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Управление на дейностите по екология и опазване на околната среда
 Постоянен мониторинг на закритото депо за битови отпадъци „Зад люпилнята” –
гр. Вълчедръм;
 На извършените проверки от страна на органите на Регионална инспекция по
околна среда и води – гр.Монтана, са констатирани замърсявания в селата Черни връх,
Септемврийци и Разград и гр.Вълчедръм, като в резултат на това са направени актове на
кметовете на кметства и на Кмета на община Вълчедръм, които са последвани от
наказателни постановления;
 Закупени са 20 бр. контейнери тип „Бобър” и 35 бр. и кофи „Мева” – 150 бр.,
които са разпределени в населените места на община Вълчедръм;
 Закупена е нова сметосъбирачна машина със средства от отчисленията за ТБО;
 Извършен е морфологичен анализ на отпадъците на територията на община
Вълчедръм;
 През м. септември е прието решение на Общински съвет – Вълчедръм за
кандидатстване с Проект по ОПОС за изграждане на площадка за компостиране на
биоразградими/битови отпадъци;
 Кметство с. Разград е участвало и спечелило Проект в инициативата „Чиста
околна среда”, като в резултат на изпълнението му е облагородено и озеленено
площадно пространство в централната част на селото.

Управление на социалните дейности и услуги
Програми за заетост
През 2017 година Община Вълчедръм е работила по следните програми,
финансирани от Агенцията по заетостта:
 Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” – 2
работни места;
 Регионална програма за заетост – 23 работни места;
 Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица,
Компонент 2 – 51 работни места;
 Национална програма за обучение и заетост на безработни лица „Работа” –
132 работни места;
 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, проект „Обучение и
заетост на младите хора” – 8 работни места.
Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения
Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения (ДПЛСН) започва своята
дейност през 2004 г. Той е специализирана институция от пансионен тип, в който
хората са отделени от своята домашна среда. Ползватели на услугата са възрастни хора
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със сетивни увреждания притежаващи експертно решение на ТЕЛК. Капацитетът на
ДПЛСН е за 48 души и почти винаги е изцяло запълнен.
През отчетната 2017 г. ДПЛСН е работил при пълен капацитет – 48 лица. На
потребителите на услугата се осигурява трикратно хранене - закуска, обяд и вечеря.
Предлаганата храна е разнообразна и съобразена със здравните потребности на
потребителите. Осигурява се диетична храна за диабетици. Медицинското обслужване
се осъществява от четири медицински сестри с дългогодишен опит и един фелдшер.
Осигурено е денонощно наблюдение и обслужване от 10 санитари с дългогодишен стаж
в институцията, запознати с обслужването на незрящи и извършващи почистване на
спалните помещения, подпомагане на настанените лица при хранене, разходки, личен
тоалет.
Домашен социален патронаж
В гр. Вълчедръм домашният социален патронаж е разкрит през 1986 г. Дейността
“Домашен социален патронаж” е социална услуга в общността, чрез която се
предоставят услуги, свързани с приготвянето и доставката на храна на хора в пенсионна
възраст.
“Домашен социален патронаж” е с капацитет 70-90 лица и извършва ежедневна
доставка на топла храна на желаещите да се възползват от услугата. Обслужват се 9
населени места в общината, като от услугите му не се ползват само селата Долни Цибър
и Горни Цибър. През летните месеци броят на патронираните лица е значително поголям между 100 и 120, а през зимните месеци – между 90 и 100. През месец декември
2017 г. са обслужвани 95 души.
През лятото на 2017 г. бе извършен ремонт на кухненския блок – подмяна на
плочки, дограма, кухненско оборудване, мивки. Закупени са нов хладилник,
зеленчукорезачка, картофобелачка и миксер. Поставена е и аспирация. Всичко това
допринася за облекчаване работата на персонала и по-добра ефективност на техния
труд. Така на потребителите на социалната услуга се осигурява качествена,
здравословна и питателна храна.
„Осигуряване на топъл обяд 2016–2019”
Община Вълчедръм изпълнява дейности, финансирани от Агенция за социално
подпомагане по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане,
Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз,
процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016–2019”.
В периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. топъл обяд са ползвали 50 самотно
живеещи лица, получаващи минимални пенсии (за осигурителен стаж и възраст, за
инвалидност, социални и наследствени пенсии) от град Вълчедръм. Храната се доставя
на място до домовете на потребителите.
Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016–2019” BG05FMOP001-3.002
допринася за постигане общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на
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броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед
преодоляване на основно материално лишение.
Център за почасови интегрирани услуги за социално включване в общността и в
домашна среда
От 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г. е изпълняван Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.002-0155-С001 по процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.002
„Независим живот” между Община Вълчедръм и Министерство на труда и социалната
политика, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и
проекти” за осигуряване изпълнението на дейностите по проект „Център за почасови
интегрирани услуги за социално включване в общността и в домашна среда в Община
Вълчедръм” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
осъществявана с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Общата цел на проекта е да се създаде устойчив модел на интегрирани услуги
за социално включване в община Вълчедръм на лица с увреждания и над 65 г., които са
в пълна или частична невъзможност за самообслужване, чрез предоставяне на услуги в
домашна среда, с оглед превенция на риск от социална изолация и институционален тип
грижа.
Специфични цели:
 Създаване на Център за почасови интегрирани услуги за социално включване в
общността и в домашна среда, предоставящ набор от услуги – социални, здравни,
психологически и битово-комунални, за подпомагане в ежедневието и подкрепа за
социално включване на лица от целевите групи, живеещи на територията на община
Вълчедръм.
 Достъп до интегрирани услуги за социално включване в общността за целевите
групи от всички населени места в общината.
 Утвърждаване на общински модел за предоставяне на интегрирани услуги и
укрепване капацитета на общинската администрация по отношение предоставяне на
социални услуги като се спазват принципите за добро финансово управление
(ефективност, ефикасност и икономичност), мониторинг и контрол по предоставяне на
услугите, изпълнение на дейностите, постигане на заложените цели и резултати на
проекта.
 Създаване на работни места в сектора на социалната икономика, както и
осигуряване на възможност за преодоляване на бедността при безработни лица.
 Подобряване качеството на живот на лица с увреждания и тежко болни лица в
невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване,
постигане на независимост и интеграция за възрастни хора и хора с увреждания.
 Повишаване на професионалните умения на персонала чрез провеждане на
обучения и супервизия, но и поддържане на мотивацията и грижа за здравето и
работоспособността на персонала.
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Дейности фокусирани към нуждите на отделния човек, заявил желание да ползва
услуги, чрез оценка на неговите индивидуални потребности – социални и здравни,
услуги ориентирани към потребителя, съобразени с неговите желания, ресурси и
възможности за пълноценен живот в общността.
В периода 01.01.2017 г. - 30.09.2017 г. 44 потребители получават услуга „личен
асистент”, 9 потребители получават услуга „социален асистент” и 34 потребители
получават услуга „домашен помощник”.

Управление на дейност образование
В общината функционират:
Професионална гимназия – 1 бр.
Основни училища – 4 бр.
Обединено училище – 1 бр.
Детски градини – 6 бр. и
Център за подкрепа за личностно развитие – ОДК – 1 бр.
 Обезпечено е пътуването на учениците в задължителна училищна възраст и на
5 и 6 – годишните деца от подготвителните групи на детските градини преди
постъпване в първи клас. Транспортът е осигурен с три училищни автобуса и два
договора за специализиран превоз с частен превозвач.
 За пътуващите учители са осигурени средства за изплащане на пътните разходи
в размер на 100%.
 Осигурени безплатни закуски за 5 и 6-годишните деца от подготвителните
групи на детските градини и за учениците от І-ІV клас във всички училища.
 Осигурени безплатни закуски на учениците VIII-XII клас от бюджета на ПГ
„Димитър Маринов”.
 В училищата са създадени условия за удовлетворяване интересите, желанията
и потребностите за личностно израстване и реализация на децата и учениците в
свободното от учене време. Съществуват условия за изява и участия в конкурси,
конференции, олимпиади, спектакли, състезания, празнични програми, изложби,
открити занимания и др. Като силни страни в реализирането на форми за развитие на
интересите и потребностите на децата и учениците могат да бъдат посочени:
 Работата на училищата по следните проекти и национални програми:
Проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и
повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания,
умения и компетентности (Твоят час); Проект BG05М2ОР001-3.004 „Ограмотяване на
възрастни – Фаза 1” – „Нов шанс за успех” - ІІ ОУ “Иван Вазов”, гр. Вълчедръм и
Обединено училище „Христо Ботев”, с. Долни Цибър; ПМС № 129 от 11.07.2000 г. за
подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и
училища; Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”,
Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците в прогимназиален етап”;
Схема “Училищен плод” към ДФ Земеделие – участвали 5 училища и 6 детски градини.
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 Организирано и осигурено обедно хранене на пътуващите ученици от
средищните училища и на всички ученици от І до ІV клас, които са на целодневна
организация.
 Продължава интегрираното обучение на деца със специални образователни
потребности, подпомагани от ресурсни учители към Ресурсен център гр. Монтана и от
ресурсен учител, назначен във ІІ ОУ “Иван Вазов”, гр. Вълчедръм.
 Продължава работата на ОУ „Христо Ботев”, с. Златия , І ОУ “Васил Левски”
и ІІ ОУ „Иван Вазов”, гр. Вълчедръм, ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Септемврийци и ОУ
„Христо Ботев”, с. Долни Цибър към център АМАЛИПЕ и участието им в XIV фестивал
„Отворено сърце” в гр. Велико Търново.
 По инициатива на ІІ ОУ „Иван Вазов”, гр. Вълчедръм през месец март се
организира Общински рецитал на тема: „Аз пях за България, защото я обичах” и
изложбата-конкурс „Дарове от Златията”, с експонати, изработени от природни
материали, във връзка с празника на града;
 Организиран от направление „Образование” Общински кръг на Национална
викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”. Участвали
четири отбора. І-во място за І ОУ „Васил Левски”, гр. Вълчедръм.
 Участие на клубове от ЦПЛР-ОДК в общински, областни и национални
конкурси: участие в конкурс Арт „Куклите” – „Баба и внуче заедно в традициите”;
организиране и провеждане на празник „Баба Марта бързала …”; НК „Водата – извор на
живот”, гр. Бургас; НФК „Напеви от Северозапада”, гр. Монтана; 14-ти НК
„Казанлъшка роза”;
 Организирано от ОДК: Общински конкурс за детска рисунка „Трифон
Зарезан”; Великденска изложба; Турнир за купата на ОДК; Първи юни – Ден на детето.
Фото изложба по случай 35 години ЦПЛР-ОДК.
На територията на общината има шест детски градини, от които: в гр. Вълчедръм
- Детска градина „Слънчице” и Детска градина „Патиланци”, и още ДГ „Светулка” в с.
Мокреш, ДГ „Щастливо детство” в с. Долни Цибър, ДГ „Мечо Пух” в с. Златия и ДГ
„Калинка” в с. Септемврийци. В тях се организират интересни и запомнящи се
празници, инициативи и тържества по повод национални, официални, културни и
християнски празници.
 Чествания и тържества:
- 50 години ДГ „Калинка“ , с. Септемврийци;
- 80 години Първо ОУ „Васил Левски”, гр. Вълчедръм;
- 35 години ЦПЛР-ОДК, Вълчедръм;
- Деня на детето – 1 юни;
- патронни празници на училищата в общината.

Управление на дейност култура
На територията на община Вълчедръм развиват дейност
10 народни
читалища.Това са: НЧ „Рало-1891”, гр. Вълчедръм, НЧ „Н. Й. Вапцаров-1907”, с.
Разград, НЧ „Н. Й. Вапцаров-1921”, с. Златия, НЧ „Тодор Павлов-1929”, с. Игнатово,
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НЧ „Н. Й. Вапцаров-1927”, с. Долни Цибър, НЧ „Димитър Полянов-1928”, с. Горни
Цибър, НЧ „Живот-1906”, с. Мокреш, НЧ „Просвета-1927”, с. Черни връх, НЧ
„Съзнание-1915”, с. Септемврийци, НЧ „Факел-1926”, с. Бъзовец. Съгласно Закона за
народните читалища те са сдружения с нестопанска цел, вписани в регистъра на
юридическите лица, както и в регистъра на народните читалища към Министерството
на културата.
Към десетте народни читалища в община Вълчедръм са създадени и
функционират 10 обществени библиотеки. В пет от тях са изградени информационни
центрове. Предлагат се и се организират различни мероприятия за стимулиране на
читателския интерес на гражданите от общината.
На територията на община Вълчедръм към читалищата функционират 10
самодейни състави, от които: групи за автентичен български фолклор, танцови
формации, вокални групи. Всички те налагат своето активно присъствие и дават
приноса си за разгръщане на широк спектър от разнообразни културни инициативи в
общината и извън нея. Признание за това са високите постижения и многото
прeстижни награди и отличия на общински, областни, национални и международни
прегледи и фестивали. Значими изяви от самодейците от НЧ „Рало-1891”, гр.
Вълчедръм са:
Участия на ТС ”СеверняциТЕ” – гр. Вълчедръм през 2017 г.:
 в Пролетен концерт, организиран от НЧ „Рало – 1891” – Вълчедръм;
 в концерт на ЦИОФ – София и Сдружение на фолклорните танцови
клубове – области Враца, Монтана и Видин;
 в празничен концерт по повод празника на с. Разград;
 в VІ Международен фолклорен фестивал „Атлиманска огърлица” 2017.
Получени отличия: Диплом за присъдено звание Лауреат и Специална награда - за
опазване на традиционната култура и образците на фолклора; Получени отличия:
Почетен медал за ТС „СеверняциТЕ” и Почетен медал за ръководителя на състава за
участие, отлично представяне и принос за опазване на фолклора; Специалната награда
на гостите от Косово - Ансамбъл „Кемал Азизи”;
 грамота и часовник за достойно участие в ІХ Традиционен фолклорен
събор „Свидня – 2017” – „Да възродим традицията, да съхраним родното”;
 грамота за участие и обогатяване на програмата на Фолклорния фестивал
„От Тимок до Искър” – гр. Белоградчик;
 грамота с благодарност за участие по повод празника на Община
Брусарци и принос в съхраняването на българските традиции и популяризиране на
българското народно творчество;
 в Национални фолклорни празници „Приморска перла – 2017, гр.
Приморско. Получени отличия: Трето място - парична премия от 120 лв. и медал за
високо художествено изпълнение, танцови формации над 18 год.; парична премия от 50
лв. за високо художествено изпълнение на най-малките танцьори в състава – Кристина
и Александър.
 участие в концерт по повод Празника на град Вълчедръм.
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 участие в Коледен концерт, организиран от НЧ”Рало-1891” – гр.
Вълчедръм.
През 2017 г. ТА „Фолклорна искра” не участва във фестивали. През тази
година залагат на участия в концерти, организирани от различни общини и съвместна
работа с колеги. За седма поредна година участват в Празника на Балкана „Копрен”.
Съвместно с Духов оркестър ВИВО Монтана участват в концерт на връх „Бузлуджа”.
Съвместно с ВИВО Монтана и Вокална формация „Торлашки напеви” участват в
празник, организиран от Община Медковец. Участват в празници и концерти,
организирани от Община Вълчедръм. Организират и детски тренировъчен лагер в КК
„Златни пясъци”.
Фолклорен състав за обреди представи: обред "Трифон Зарезан"; на концерта
"Пролет е....", пресъздаде обреда "Великден на мегдана"; взе участие във VI Балкански
шампионат по фолклор "Евро фолк - Жива вода 2017" в гр. Хисаря и спечели златен
медал и лауреатско звание. На 14.10.2017г. на Празникът на гр.Вълчедръм, бе
пресъздаден обреда "Освещаване на нов дом".
Пенсионерски танцов състав "ИЗВОРА" участва в концерт "Пролет е......"; взе
участие в годишнина на читалище с. Разград; участва в IV Международен фестивал, гр.
Дунавци, община Видин, и получи грамота за участие и плакет. На 21.12.2017 г.
участва в Коледен концерт на читалището.
Певческа група "ИЗВОРА" участва: в проведена VIII Кулинарна вечер; в
концерт "Пролет е......."; в програмата за годишнина на читалището с.Разград; в IV
Международен фолклорен фестивал в гр.Дунавци, община Видин и получи грамота за
участие и плакет. На 21.12.2017 г. съставът участва в Коледен концерт на читалището.
Значими участия на Детски ТС "Надежда - Джуниър " при НЧ „Съзнание1915” - с. Септемврийци за 2017 г.:
1. Национален фолклорен конкурс "Напеви от Северозапада", гр. Монтана;
2. Традиционен фолклорен събор, с. Софрониево;
3. Фолклорен фестивал "Голяма Богородица " с. Лехчево;
4. Фестивал на изкуствата и занаятите - гр. Козлодуй;
5. Участия в програмите на читалището по План-програма за 2017 г.
Целенасочена и съвместна е работата на читалищата с местната власт,
общинските клубове, сдружения и училища за реализиране на инициативите и
мероприятията от Културния календар на общината и годишните планове на
читалищата за дейността им през 2017 г. По-важни мероприятия и празници са:
 Празник на Вълчедръм - 14 октомври.
 Честване 110-годишен юбилей на НЧ „Н.Й. Вапцаров- 1907” - с. Разград и 255
години от създаването на с. Разград.
 Честване на 90 години от създаването на НЧ „Н.Й. Вапцаров-1927” - с. Долни
Цибър.
 Проведен кулинарен конкурс “Вълчедръмска шарена трапеза” в НЧ „Рало1891” - гр. Вълчедръм;
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 Конкурс за най-хубаво домашно вино в НЧ „Рало-1891” и отбелязване на
празника Трифон Зарезан в читалища в общината.
 Организиран от НЧ „Рало-1891” - гр. Вълчедръм Великденски концерт и
Коледен концерт.
 Проведен ритуал за плодородие в местността „Оброка” в с. Разград и с.
Мокреш.
 Продължава дейността и инициативите на пенсионерските клубове в общината,
включително осъществена съвместна дейност на Пенсионерски клуб „Извор”, гр.
Вълчедръм и Пенсионерски клуб „Здравец”, с. Разград с читалища, училища, детски
градини и Социален дом. Ежегодно се отбелязват празниците: Ден на родилната помощ,
Международния празник на жената, Деня на пенсионера, Коледни и Новогодишни
чествания. Осъществена обмяна на опит от местните ни клубове с такива от Димово,
Расово, Чупрене и Лом;

Управление на дейност спорт
Приоритетна задача в общинската политика е приобщаването на по-широки
слоеве от населението и по-специално децата и младежите към активен двигателен
режим и здравословен начин на живот. Община Вълчедръм има традиции при
провеждането на масови спортни прояви, финансирани със средства от общинския
бюджет. Подпомага и спорта в малките населени места и организирането на спортни
мероприятия във връзка с различни празници.
 Проведен е Ден на българския спорт и професионален празник на работещите в
сферата на спорта – 17 май - организирани спортни състезания с участието на децата от
детските градини и награждаване на спортисти.
 Футболен турнир за купата на ЦПЛР – ОДК, Вълчедръм - месец юни 2017 г. с
победител ОУ ”Христо Ботев” - с. Долни Цибър.
 Лекоатлетите на ОУ ”Христо Ботев” - с. Долни Цибър на общинско и областно
първенство се класираха на 1 място и заеха 2 място на зонален етап от ученически игри.
Наградени са с купа и грамоти. За индивидуални награди получиха златните медали
във всички дисциплини. Футболният отбор на ОУ ”Христо Ботев” - с. Долни Цибър на
областно първенство се класира на 2 място и бе награден с купа и грамоти отборно.
Общината подпомага финансово развитието на масовия и училищен спорт, с цел
използването му като средство за подобряването на здравето, духовното развитие и
качеството на живот на младите хора.
Съдейства за участие в Областен кръг на ученическите спортни игри на отборите
от училищата, класирали се в общински кръг и за изявата на учениците в мероприятия
на областно и национално ниво.
Община Вълчедръм подпомага спортните клубове, които предоставят по-добри
условия за израстване на спортистите.
„Футболен клуб Златия-2015”, гр. Вълчедръм през 2017 г. участва в Областните
първенства в Монтана с 3 детски футболни формации в различни възрастови групи:
- Деца футбол 5 /родени 2008-2009 год./ - 12 бр. картотекирани.
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Деца футбол 7 (родени 2006-2007 год.) – 10 бр. картотекирани.
Деца футбол 9 (родени 2005 год.) – 6 бр. картотекирани.
През 2017 г. активно участват в турнири и приятелски срещи и ФК „Цибър –
Дунав”, с. Долни Цибър.
-

Администрация
Кметът на община периодично провежда срещи с кметовете на кметствата и
кметските наместници, на които срещи се набелязват приоритети в бъдещата дейност и
се обсъждат и търсят възможности за разрешаване на текущи и дългосрочни задачи.
Със служителите на ръководни длъжности в общинската администрация Кметът
на община всеки понеделник провежда работни срещи, на които се определят и
обсъждат предстоящите задачи и приоритети в бъдещата дейност през седмицата.
При извършвания ежедневен прием на граждани в пряк диалог с жителите на
общината се набелязват основните проблеми и със съдействието на общинската
администрация и другите териториалните звена на изпълнителната власт се търсят
начини за тяхното разрешаване.
На 14.12.2017 г. заедно с церемонията по награждаване на добри практики в
дейността на администрацията, Институтът по публична администрация обяви и
рейтинга на учещите администрации за 2017 г.
Община Вълчедръм е класирана на второ място в рейтинга на учещите
администрации за 2017 г.
Учещите се организации не са просто тези, които се стремят да развиват хората
си като постоянно ги изпращат на обучения. Учеща организация е тази, в която хората
непрекъснато разширяват потенциала си за създаване на желаните резултати, в която се
възпитават нови и разпростиращи се модели на мислене, в която колективният стремеж
е освободен и в която хората непрекъснато учат как да учат заедно.
През 2017 г. служителите на общинската администрация са предоставили общо
10 676 броя административни и технически услуги на стойност 76 684 лв. В следващата
информация са включени част от по-често предоставяните услуги:
 Удостоверения за наследници - 1 587 бр. на стойност 9 452 лв.;
 Удостоверение за идентичност на имена - 199 бр. на стойност 597 лв.;
 Дубликат Акт за раждане/брак/смърт – 131 бр. на стойност 524 лв.;
 Удостоверение за семейно положение - 80 бр. на стойност 322 лв.;
 Удостоверение за родствени връзки - 45 бр. на стойност 180 лв.;
 Удостоверение за родените от майката деца – 69 бр. на стойност 280 лв.;
 Удостоверения за постоянен адрес – 145 бр. на стойност 290 лв.;
 Удостоверения за настоящ адрес - 271 бр. на стойност 542 лв.;
 Заверка на документи на чужбина – 27 бр. на стойност 135 лв.;
 Нотариална заверка - 1 416 бр. на стойност 26 188 лв.;
 Скици за имот – 315 бр. на стойност 2 374 лв.;
 Презаверка на скица - 23 бр. на стойност 46 лв.;
 Удостоверения по ТСУ - 153 бр. на стойност 765 лв.;
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 Разрешения за строеж - 16 бр. на стойност 14 122 лв.;
 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот – 2 553 бр. на
стойност 20 197 лв.;
 Издаване на удостоверение за декларирани данни - 174 бр. на стойност 672 лв.;
 Приемане и обработване на декларации по чл. 14 от ЗМДТ - 442 бр.;
 Приемане и обработване на декларации по чл. 54 от - 482 бр.
 Предоставяне на данъчна и осигурителна информация – 2 548 бр.
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Общински бюджет 2017 г.
Бюджетът на Община Вълчедръм за 2017 година е изпълнен както следва:
Общото изпълнение на приходите за периода е 7 624 134 лв.
 Държавните приходи са 4 159 330 лв.
 Размерът на местните приходи е 3 464 804 лв., в т. ч. трансфери от други
ведомства.
 Получената субсидия от републиканския бюджет е 4 820 357 лв., в т.ч.
допълваща субсидия 3 699 280 лв.; изравнителна субсидия 780 900 лв.; субсидия за
капиталови разходи – 279 500 лв.; целеви трансфери – 60 677 лв.
 Получените трансфери от бюджети на други министерства и ведомства са
535 828 лв. в това число: получен трансфер от МТСП - ПВЗ – 323 099 лв., предоставен
трансфер 28 663 лв.; трансфер от МТСП – Лични асистенти – 84 093 лв., трансфер от
МОМН – 15 937 лв.; трансфер от МС за произвеждане на избори – 22 535 лв.; трансфер
от МРРБ – 61 501 лв.
 Получен трансфер от ПУДООС 657 626 лв.
 За общината ни в условията на финансова децентрализация, важно място заемат
показателите за изпълнение на общинските приходи. Събрани са имуществени данъци в
размер на 462 779 лв. Неданъчните приходи са общо 1 156 581 лв.
 Получените приходи по сметки за средства от Европейския съюз от Община
Вълчедръм през 2017 г. възлизат на 338 464 лв., като в т.ч. попадат средствата от:
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- Национален фонд
- 145 896 лв.
- МТСП
- 41 750 лв.
- 150 818 лв.
- МОМН
Разходите по бюджета на общината за 2017 г. са 7 624 134 лв., в т.ч. за държавни
дейности 4 159 330 лв.; за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с
местни приходи – 406 998 лв. и за местни дейности 3 057 806 лв.
В заключение от направения анализ на резултатите през 2017 година се налага
извода, че разработената Програма за управление на община Вълчедръм за мандат 20152019 г. е ефикасен инструмент за успешно управление, чрез който може да се насочват
и обединяват усилията на местната общност за постигане на стратегическите цели и
приоритети за развитие на общината. В тази насока непрекъснатото повишаване на
административния капацитет в община Вълчедръм е важна предпоставка Общината
успешно да планира, разработва и кандидатства с проекти, както и успешно да ги
управлява и изпълнява при усвояването на средствата по Структурните фондове на
Европейския съюз. Това е основополагащия фактор за ускоряване процеса на
икономическо и социално развитие на общинската икономика и общността като цяло.
Всичко, постигнато от мен като Кмет на община, кметовете на кметства и
служителите от общинската администрация през 2017 година, е благодарение на
добрата комуникация и сътрудничество с Общинския съвет.
Благодаря на Общинския съвет, като орган на местното самоуправление и на
общинските съветници, за подкрепата, която оказват на местната изпълнителна власт в
общите ни усилия за просперитета на община Вълчедръм. Много се надявам и вярвам,
че нашата ползотворна работа ще продължи и в бъдеще.
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