ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪЛЧЕДРЪМ

ОТЧЕТ
за
изпълнение на актовете на Общински съвет - Вълчедръм за периода от
01.07.2017 г. до 31.12.2017 г.
на Иван Христов Барзин - Кмет на община 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. 112 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 от
01.07.2017 г. до 31.12.2017 г.
През отчетния период чрез Кмета на общината в Общинския съвет са внесени
общо 49 докладни записки, от които 44 докладни записки са внесени от Общинска
администрация – Вълчедръм и 5 докладни записки са внесени чрез Председателя на
Общинския съвет.
Пред отчетния период Общински съвет - Вълчедръм е провел 8 заседания и е
приел 49 решения.
За отчетния период няма върнати решения от Областния управител за повторно
разглеждане от Общински съвет – Вълчедръм.

Общинска собственост:
■ В изпълнение на Решение № 233 в имот публична общинска собственост –
площадно пространство в кв. 52 по плана на с. Септемврийци е поставена чешма.
■ В изпълнение на Решение № 234 е разработен Подробен устройствен план
(ПУП), който е разгледан на заседание на Общинския експертен съвет (ОЕС) и влиза в
сила на 09.02.2018 г.
■ В изпълнение на Решение № 235 на 13.10.2017 г. е проведена тръжна процедура
и повторен търг на 20.10.2017 г., но не се явили кандидати.
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■ Препис от Решение № 236 е предоставен за Общинска служба по земеделие –

Вълчедръм за предприемане на последващи действия за извършване на обезщетяване
на наследниците на Никола Е. Плохойн с описаните имоти общинска собственост.
■ В изпълнение на Решение № 243 на 13.10.2017 г. е проведена тръжна процедура
и е сключен договор с д-р Любомир Киров за отдаване под наем на част от сграда на
бивш селски здравен участък в с. Долни Цибър.
■ В изпълнение на Решение № 244 на 13.10.2017 г. е проведена тръжна процедура
и е сключен договор с д-р Георги Цветанов за отдаване под наем на част от имот с
предназначение за „Лекарски кабинети” в с. Бъзовец.
■ В процес на изработване е ПУП-План за застрояване (ПЗ) за промяна на
предназначението на имот № 917006 в землището на гр. Вълчедръм от „друга селищна
територия” в за “площадка за компостиране на биоразградими/зелени отпадъци”
(Решение № 249).
■ В изпълнение на Решение № 250 на 13.10.2017 г. е проведена тръжна процедура
и е сключен договор с Венета Илиева за отдаване под наем на посочените имоти в с.
Септемврийци.
■ С решение № 252 е дадено съгласие за поставяне на преместваем обект за
търговски дейности - маса (количка за скара) в имот публична общинска собственост –
тротоар на ул. „България” № 99, гр. Вълчедръм от „Бел-ами” ИК ЕООД – гр.
Вълчедръм.
■ С решение № 253 е дадено съгласие за поставяне на преместваем обект за
търговски дейности - слънцезащитно покритие пред търговски обект в имот публична
общинска собственост – тротоар на ул. „България” № 99, гр.. Вълчедръм от „Давила”
ЕООД – гр. Лом.
■ В изпълнение на Решение № 257 на 24.11.2017 г. е проведена тръжна процедура
и е сключен договор за наем с "Табак Маркет" АД за отдаване под наем на част от имот
– частна общинска собственост за монтиране на преместваем търговски обект
(павилион).
■ Решение № 261 за допускане изработването на план-схема на въздушна кабелна
линия 1 kV на магазин за хранителни и нехранителни стоки в УПИ I-1815 в кв. 128 по
плана на гр. Вълчедръм е изпратено на заинтересованото лице.
■ В процес на изработване е проект на Подробен устройствен план (ПУП-ИПРЗ) за изменение на действащия план за регулация и застрояване за разделяне на УПИ IІ,
кв.175 по плана на гр.Вълчедръм, с цел да бъде урегулиране на три нови УПИ
(Решение № 262).
■ В изпълнение на Решение № 263 през месец декември 2017 г. е подписан
договор с Второ основно училище „Иван Вазов” – гр. Вълчедръм за предоставяне за
безвъзмездно и временно ползване на част от имоти – публична общинска собственост
в с. Мокреш и с. Разград за дейности по реализиране на Проект „Нов шанс за успех” за
провеждане на курс за ограмотяване на възрастни.
■ В изпълнение на Решение № 266 на 24.11.2017 г. е проведена тръжна процедура
и е сключен договор за наем с Иван Каменов за отдаване под наем на част от сграда,
находяща се в общински имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІI559, кв. 61 по плана на с. Септемврийци.
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■ В изпълнение на Решение № 268 са издадени заповеди за продажба, изпратени

са писма на заинтересованите съсобственици и предстои подписването на договори.
■ В изпълнение на Решение № 269 е издадена заповед за продажба, изпратени са
писма на заинтересованите съсобственици и предстои подписването на договор.
■ В изпълнение на Решение № 270 предстои провеждането на тръжна процедура
през месец февруари за отдаване под наем на част от общински имот – публична
общинска собственост, представляващ УПИ VІІ-1064 в кв.62 по плана на с.Мокреш.
■ В изпълнение на Решение № 278 предстои провеждането на тръжна процедура
през месец февруари за отдаване под наем на част от общински имот, представляващ
помещение с площ 12,00 кв.м. на втори етаж в сграда – публична общинска
собственост – кметска администрация, находяща се в имот кад. № 705 в кв. 82 по плана
на с. Златия.
■ В изпълнение на Решение № 279 предстои провеждането на тръжна процедура
през месец февруари за продажба на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХІІІ-383 в кв.
56 по плана на с. Разград с площ 240,00 кв.м. – застроен със сграда-павилион със
застроена площ 70,00 кв.м. (АОС №1199/24.08.2015 г.) с предназначение „за
обществено обслужване”.
■ В изпълнение на Решение № 280 предстои провеждането на тръжна процедура
през месец февруари за отдаване под наем на идеална част от УПИ II кв.175 по плана
на гр.Вълчедръм с площ 7396,00 кв.м. – частна общинска собственост и поземлен имот
кад. № 7 в кв. 133 по плана на гр. Вълчедръм с площ 17500,00 кв.м. – публична
общинска собственост.

Общински бюджет:
■ С Решение № 245 е приет Отчет за изпълнението на бюджета и сметките за

средства от Европейския съюз на Община Вълчедръм за периода
30.06.2017 г.
■ В изпълнение на Решение № 246 е извършена актуализация
Община Вълчедръм за 2017 г. в частта му за капиталови разходи.
■ В изпълнение на Решение № 255 е извършена актуализация
Община Вълчедръм за 2017 г.
■ В изпълнение на Решение № 273 е извършена актуализация
Община Вълчедръм за 2017 г.

01.01.2017 г. на бюджета на
на бюджета на
на бюджета на

Представени за обсъждане и приети от Общински съвет са:
Последваща оценка на Маркетинговата стратегия за промотиране на община
Вълчедръм и нейния инвестиционен потенциал 2014-2016 г. (Решение № 259).
■ Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество (Решение № 260).
■
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Програма за развитие на читалищната дейност в община Вълчедръм през 2018 г.
и Културен календар на община Вълчедръм през 2018 г. (Решение № 267).
■ План-сметка за приходите и разходите по дейностите за управление на
отпадъците в община Вълчедръм за 2018 година по реда на чл. 66 от ЗМДТ (Решение
№ 274).
■ Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Вълчедръм (Решение № 275).
■

Представени за обсъждане и приети от Общински съвет са следните отчети и
доклади:
■ Отчет за изпълнението на актовете на Общинския съвет за периода от

01.01.2017 г. до 30.07.2017 г. (Решение № 239).
■ Отчет за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на община
за периода от 01.04.2017 г. до 30.06.2017 г. (Решение № 241).
■ Отчет за извършените разходи за командировки в страната от Председателя на
Общинския съвет за периода от 01.04.2017 г. до 30.06.2017 г. (Решение № 242).
■ Отчет за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на община
за периода от 01.07.2017 г. до 30.09.2017 г. (Решение № 264).
■ Отчет за извършените разходи за командировки в страната от Председателя на
Общинския съвет за периода от 01.07.2017 г. до 30.09.2017 г. (Решение № 265).

Други:
■ Решение № 237 е за включване в Списъка на средищните училища на три
основни училища от общината и с изх. № ХД-01-05-135/29.08.2017 г. изготвеното
мотивирано предложение е изпратено до Министъра на образованието и науката за
актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2017/2018 г.
■ С Решение № 238 се изменя и допълва Решение № 228.
■ С Решение № 240 е разформирована групата в с. Разград, функционираща като
филиал на Детска градина „Мечо Пух” в с.Златия, като се слива с групата в Детска
градина „Мечо Пух” в с.Златия, община Вълчедръм, считано от 15.09.2017 г.
■ С Решение № 247 са утвърдени слети паралелки и паралелките с брой ученици
под минималния норматив в общинските училища за учебната 2017/2018 г.
■ С Решение № 248 е определен броя на групите и числеността на персонала в
детските градини, Центъра за подкрепа на личностно развитие и други дейности по
образованието за учебната 2017/2018 г. и е определен конкретния размер на средната
месечна посещаемост на децата в групите на общинските детски градини и на децата в
яслените групи на детските градини.
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■ С Решение № 251 д-р Йордан Таранчоков е упълномощен за представител на

Община Вълчедръм в АД „МБАЛ д-р Стамен Илиев” – Монтана да участва с право на
глас в извънредното общо събрание на 28.09.2017 г.
■ В изпълнение на Решение № 254 е актуализирана числеността и структурата на
персонала в „Местни дейности” на Община Вълчедръм и е утвърдено ново длъжностно
разписание в сила от 01.10.2017 г.
■ С Решение № 256 е дадено разрешение на „Златия Агро” ЕООД да Подробен
устройствен план - План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на
предназначението на собствена земеделска земя.
■ С на Решение № 271 е определен Боян Аврамов – зам.-кмет е да вземе участие в
извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на 20.12.2017 г.
в съответствие с позицията, определена от Общински съвет – Вълчедръм.
■ С Решение № 272 д-р Йордан Таранчоков е определен за представител на
Община Вълчедръм в комисията за изработване на областна здравна карта.
■ В изпълнение на Решение № 276 за изплатени допълнителни възнаграждения за
постигнати резултати в размер на 1/2 (една втора) брутна работна заплата на
заместник-кметовете, кметовете на кметства и кметските наместници на населените
места на територията на Община Вълчедръм.
■ В изпълнение на Решение № 277 е променено наименованието на
специализираната институция за предоставяне на социална услуга в гр. Вълчедръм от
„Дом за възрастни хора със сетивни увреждания” на „Дом за пълнолетни лица със
сетивни нарушения”.
■ В изпълнение на Решение № 281 е изплатено допълнително възнаграждение за
постигнати резултати в размер на 1/2 (една втора) брутна работна заплата на Кмета на
община Вълчедръм.
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