ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за
изпълнение на Програмата за управление през 2018 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
2018 година акцентира върху по-важните дейности и съдържа кратко описание на
изпълнените дейности през изтеклата 2018 година.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
В справката по-долу са представени основните резултати от проектите през
2018г. – изпълнени, в процес на изпълнение и одобрени:
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СПРАВКА
За изпълнените, в процес на изпълнение и одобрени проекти през 2018 г.
№

Наименование на проекта

1.

Изпълнение
на ремонтно
възстановителни дейности на
обекти собственост на община
Вълчедръм”:

2.
3.

Източник на
финансиране

Стойност на
проекта

Период на
изпълнение

1. Ремонт на сграда на ДГ
«Патиланци» гр. Вълчедръм

Собствени

17 910,00 лв.

09.07.2018 г. 30.10.2018 г.

2. Ремонт на сграда на ДГ
«Слънчице» гр. Вълчедръм

Собствени

10 783,61 лв.

09.07.2018 г. 30.10.2018 г.

3. Ремонт на сграда на ДГ
«Мечо пух»» с. Златия

Собствени

18 141,21 лв

30.08.2018 г.
15.09.2018 г

4. Ремонт на покрив на сграда
гимназия»Димитър Маринов
гр. Вълчедръм

Собствени

1 257,50 лв.

28.10.2018 г.
15.11.2018 г.

Текущ ремонт на общинската
и републиканска пътна мрежа
Текущ ремонт улици в
община Вълчедръм

собствени

54 500,00 лв.

собствени

50 000,00 лв.

собствени

99 945,72лв лв.

Собствени

126 365,96 лв.

от 21.05.2018 г.
до 30.06.2018 г.
/

197 098,44 лв.

от 18.10.2018 г
до 15.11.2018 г.

4.

Баластриране на улици
община Вълчедръм

в

5.

„Реконструкция на Вътрешна
водопроводна мрежа по ул. „Васил
Левски“ , ул. „Битоля” и ул.
„Петко
Р.
Славейков“
гр.
Вълчедръм.

6.

ПМС
Ремонт и асфалтиране на ул.
Съединение, гр. Вълчедръм, 165/07.08.2018г.
общ. Вълчедръм“

от 17.08.2018 г.
до 30.08.2018 г.
от 17.08.2018 г.
до 30.08.2018 г.
от 17.08.2018 г.
до 30.08.2018 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

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.”

739 982,66 лв.

8.

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

Заявление
за 1 843 290,16 лв.
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.”

Договор с ДФЗ
подписан на
05.01.2018 г.

Договор с ДФЗ
подписан на
19.09.2017 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”.
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 2018 г. е на
добро ниво. Ефективното управление на общинската собственост се изразява в
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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 2018 г. са изготвени 24 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 2018 г. след решения на Общински съвет – Вълчедръм са проведени 6
тръжни процедури за отдаване под наем на общински имоти – обекти, терени,
земеделски земи, както и за продажба на незастроени и застроени УПИ.
През 2018 г. 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 107 договора за наем.
За язовира в землището на с. Септемврийци (малък язовир) е прието решение на
Общински съвет - Вълчедръм за предоставянето му на държавата за стопанисване,
съгласно разпоредбите на Закона за водите, а за язовира в землище с. Черни връх тече
процедурата по ликвидирането му.
От отдаването под наем (земеделски земи, обекти, терени, жилища) са събрани
суми в размер на 879 372,33 лв., като основният приход е от отдаването под наем на
земеделски земи – 849 769,93 лв.
Разпореждане с общинска собственост, чрез продажба:
Извършена е продажба на 6 бр. имоти – на 1 бр. съсобствен имот, на 3 бр.
незастроени урегулирани поземлени имоти и на 2 бр. застроени урегулирани поземлени
имоти на обща стойност 29 314,00 лв.
Община Вълчедръм 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 2018 г. не са провеждани повторни търгове за продажбата им, но няма и
изявено желание от потенциални купувачи.
Придобиване на имоти:
Няма придобити имоти чрез сделка.

Управление на дейностите по екология и опазване на околната среда
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 Постоянен мониторинг на закритото депо за битови отпадъци „Зад люпилнята” –
гр. Вълчедръм;
 При извършените проверки от страна на органите на Регионална инспекция по
околна среда и води – гр. Монтана относно чистотата на населените места, както и на
входните им артерии, не са констатирани замърсявания;
 При извършените проверки на вековните дървета на територията на общината (2
бр. в землището на гр.Вълчедръм и 3 бр. в землището на с.Черни връх), също не са
констатирани нарушения;
 Закупени са 20 бр. контейнери тип „Бобър” и кофи „Мева” – 150 бр., които са
разпределени в населените места на община Вълчедръм;
 Одобрен е проект по Оперативна програма „Околна среда” за изграждане на
площадка за компостиране на биоразградими/битови отпадъци в землището на
гр.Вълчедръм, която ще обслужва община Вълчедръм и община Якимово.

Управление на социалните дейности и услуги
Програми за заетост
През 2018 г. Община Вълчедръм е разкрила 280 работни места по следните
програми, финансирани от Агенцията по заетостта:
 Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” – 4
работни места;
 Регионална програма за заетост – 12 работни места;
 Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица,
Компонент 2 – 35 работни места;
 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, проект „Работа” –
129 работни места;
 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, проект „Обучение и
заетост на младите хора” – 94 работни места;
 Национална програма „Активиране на неактивни лица” – 3 работни места;
 Национална програма „Помощ за пенсиониране” – 2 работни места;
 Стажуване по чл. 36, ал.1 от Закона за насърчаване на заетостта– 1 работно
място.
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
със сетивни увреждания притежаващи експертно решение на ТЕЛК. Капацитетът на
ДПЛСН е за 48 души и почти винаги е изцяло запълнен.
През отчетната 2018 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
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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
2018 г. са обслужвани 80 лица.
„Осигуряване на топъл обяд 2016–2020”
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 2016–2020”.
В периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 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 2016–2020” BG05FMOP001-3.002
допринася за постигане общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на
броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед
преодоляване на основно материално лишение.
Предоставяне на социалните услуги в общността „личен асистент”, „социален
асистент и „домашен помощник”
Предоставянето на социалните услуги в общността „личен асистент”, „социален
асистент и „домашен помощник” през 2018 г. е на основание Споразумение за
изпълнение на Постановление на Министерски съвет №332/20.12.2017г., подписано
между Агенция социално подпомагане и Община Вълчедръм.
В Община Вълчедръм през 2018 г. всички потребители са получили гъвкави и
надеждни социални услуги в домашна среда, които съответстват на техните
потребности за задоволяване на ежедневните битови нужди.
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Социалните услуги в общността „личен асистент”, „социален асистент и
„домашен помощник” са комплекс от дейности насочени в подкрепа на хора с
увреждания, техните семейства, както и възрастни хора в невъзможност да се
самообслужват.
Съвкупността от услуги обхваща ежедневни битови дейности, състоящи се в
помощ при хранене, обслужване, пазаруване, помощ при излизане, придвижване,
социални контакти и др.
Целеви групи - хора с увреждания, хора над 65 г. в невъзможност за
самообслужване, живеещи на територията на Община Вълчедръм.
Капацитетът на услугата в Община Вълчедръм за 2018 г. бе 61 потребители и
обхвана всички населени места на територията и.
За предоставяне на услугата бяха наети 56 лица:
- Личен асистент – 30 бр.
- Домашен помощник – 20 бр.
- Социален асистент – 6 бр.
Предоставянето на услугите спомогна за подобряване качеството на живот на
възрастните и лицата с увреждания, осигури заетост на безработни лица в
трудоспособна възраст. Бе дадена възможност на възрастните и лицата с увреждания да
избират своя асистент и им вдъхна увереност за контрол на средата и преодоляване на
тяхната безпомощност, отчаяние и изолация.

Управление на дейност образование
В община Вълчедръм функционират:
Професионална гимназия – 1 бр.
Основни училища – 4 бр.
Обединено училище – 1 бр.
Детски градини – 6 бр. и
Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс,
Вълчедръм – 1 бр. (ЦПЛР-ОДК)
 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,
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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 BG05М2ОP001-3.004-0001 „Нов шанс за
успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове; НП „С грижа за всеки ученик“ Модул 1 „Осигуряване на
допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за
повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“; НП
„Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „Осигуряване на ученически
шкафчета“; Проект „Успяваме заедно“ договор БС33 17-1-013/26.09.2018г. към
ЦОИДУЕМ и 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.
 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 и ОУ „Христо Ботев”, с. Долни Цибър към
център АМАЛИПЕ и участието им в фестивал „Отворено сърце” в гр. Велико Търново.
 По инициатива на І ОУ “Васил Левски”, гр. Вълчедръм през месец февруари
се организира Общински конкурс на тема: „Жива памет за Апостола” за написване на
разказ, есе, стихотворение, посветени на живота и делото на Васил Левски;
 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 ІІ ОУ „Иван Вазов”, гр. Вълчедръм.
Работата на Професионална гимназия „Димитър Маринов”, гр. Вълчедръм
по проекти и национални програми: НП „Ученически практики“, Проект „ Твоят
час“, НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от
системата на предучилищното и училищното образование“.
Инициативи и изяви на училището през 2018 година:
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1. Участие в регионално състезание „Млад фермер“ в гр. Русе на трима ученици
от 11 и 12 клас с ръководител инж. Вергиния Цветкова. Ученикът Йордан Йорданов
заема пето място.
2. Участие в национално състезание „Млад фермер“ в гр. Свиленград на 1 ученик
от 11 клас с ръководител инж. Вергиния Цветкова, който взема медал за участие и
право да бъде приет без приемен изпит в Пловдивския университет.
3. Участие с представителни изяви – табла и презентация в гр. Монтана по
проекта „Твоят час“.
4. Участие на ученика Матьо Величков от 11 клас в поетичния рецитал „Аз пях
за България, защото я обичах“, организиран от Второ ОУ „Иван Вазов“, където се
класира на първо място във възрастовата си група.
5. Участие на ученици в организирания от община Вълчедръм конкурс на тема:
„Добрите дела през моите очи“, където Вероника Русинова – ученичка от 10 клас
печели първо място. Есето е публикувано във вестник „Слово“.
6. Участие в изложба – конкурс „Дарове от Златията“, организиран по повод
празника на града. Спечелено е първо място в категорията „Приложни изкуства” рисунка от учениците от 12 клас и поощрителна награда.
7. В седмицата на професионалното образование на 19 – 25 ноември се
организираха и проведоха следните мероприятия: 20.11.2018 г. – състезание „Най-добър
в професията Готвач“ и „Най-добър в професията Хлебар – сладкар“, като гост на
мероприятието беше г-н Петър Бъчваров - Ути; 21.11.2018 г. по случай Деня на
християнското семейство, учениците от 10 клас, професия Готвач, с учител Калина
Руменова, приготвиха рибена чорба с г-н Петър Бъчваров - Ути; 22.11.2018 г.
„Кулинарно състезание“ на ученици от 8-те класове от ПГ „Димитър Маринов“, гр.
Вълчедръм и ОбУ „Христо Ботев“, с. Долни Цибър; 23.11.2018 г. състезание „Млад
фермер“ в ПГСС „Марко Марков“, с. Георги Дамяново с участие на трима ученици от
12 клас с ръководител инж. Вергиния Цветкова, които се класират на първо място –
Матьо Величков, а Виктория Костадинова – трето място.
8. Участие в регионален конкурс – рецитал в гр. Монтана на тема „За него –
Живота – направил бих всичко“, където Матьо Величков от 12 клас спечели първо
място.
Участие на клубове от ЦПЛР-ОДК, Вълчедръм в общински, областни и
национални конкурси: участие в конкурс НК „Водата – извор на живот”, гр. Бургас;
организиране и провеждане на конкурс за мартеница „Пижо и Пенда ”; участие в МК
„Тъпан бие, хоро се вие“- гр. Монтана и в 15-ти НК „Казанлъшка роза”;
Организирано от ЦПЛР-ОДК: Общински конкурс за детска рисунка „Трифон
Зарезан”; Великденска изложба; Турнир за купата на ЦПЛР-ОДК; Първи юни – Ден на
детето.
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.
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 Чествания и тържества:
- 45 години ДГ „Патиланци“ , гр. 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, 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 организирането и участието в 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 са изявите на самодейците от НЧ „Рало-1891”, гр.
Вълчедръм, а това са ТС ”СеверняциТЕ” – гр. Вълчедръм, ТА „Фолклорна искра”,
Фолклорен състав за обреди, Пенсионерски танцов състав "ИЗВОРА", Певческа група
"ИЗВОРА" .
Активни с участия са Детски ТС "Надежда - Джуниър " при НЧ „Съзнание-1915”
- с. Септемврийци за 2018 г. и Групата за стари градски песни към НЧ „Н. Й. Вапцаров
– 1907”, с. Разград.
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 2018 г. По-важни мероприятия и празници са:
 10 години Танцов ансамбъл „Фолклорна искра” при Народно читалище
„Рало-1891” - гр. Вълчедръм;
 Празник на Вълчедръм - 14 октомври.
 10 години от създаването на Пенсионерски клуб „Извор”, гр. Вълчедръм;
 Кулинарен конкурс в НЧ „Рало-1891” - гр. Вълчедръм;
 Конкурс за най-хубаво домашно вино в НЧ „Рало-1891” и отбелязване на
празника Трифон Зарезан в читалища в общината.
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 Организиран от НЧ „Рало-1891” - гр. Вълчедръм 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: Бабин ден,
Международния празник на жената, Деня на пенсионера, Коледни и Новогодишни
чествания. Осъществена обмяна на опит от местните ни клубове с такива от други
общини.

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.
 През месец март е проведен турнир по шах с участието на пенсионери от ПК
„Извор”, гр. Вълчедръм. На участниците са раздадени купи и грамоти.
 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. В училищата Денят е отбелязан с
провеждането на състезания „Бързи, смели, сръчни“, дърпане на въже, футбол, хандбал
и баскетбол.
 Футболен турнир за купата на ЦПЛР – ОДК, Вълчедръм - месец юни 2018 г. с
победител Второ ОУ ”Иван Вазов” - гр. Вълчедръм.
 „Европейска седмица на мобилността“ в периода 16-22 септември Колопоход , съвместна инициатива на Детско полицейско управление при Второ ОУ
”Иван Вазов” - гр. Вълчедръм и РУ на МВР, град Вълчедръм.
 В общински етап на ученически игри 2018/2019 учебна година , класиралите
се отбори от Професионална гимназия „Димитър Маринов”, гр. Вълчедръм за Областен
етап са: футбол /юноши 8-10 клас/; баскетбол /юноши и девойки 8-10 клас/; лека
атлетика / юноши и девойки 8-10 клас/.
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.
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Община Вълчедръм подпомага спортните клубове, които предоставят по-добри
условия за израстване на спортистите.
Сдружение „Футболен клуб Златия-2015”, гр. Вълчедръм през 2018 г. участва в
Областните първенства в Монтана с 3 детски футболни формации в различни
възрастови групи:
- Деца футбол 5 (родени 2009-2010 г.) - 10 бр. картотекирани.
- Деца футбол 7 (родени 2007-2008 г.) – 6 бр. картотеки.
- Деца (родени 2002-2006 г.) – 18 бр. картотеки.
Изиграни са общо 33 срещи, от които 15 победи, 17 загуби и 1 равен резултат.
През 2018 г. ФК „Дунав – Цибър” - с. Долни Цибър изигра 22 срещи, от които
спечели 16, 1 завърши наравно и 5 загуби. В селото много деца, юноши и младежи
практикуват този спорт, с цел в бъдеще да са част от състава му.

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.
През 2018 г. служителите на общинската администрация са предоставили общо
11 097 броя административни и технически услуги на стойност 99 240 лв. В следващата
информация са включени част от по-често предоставяните услуги:
 Удостоверения за наследници - 1 713 бр. на стойност 10 536 лв.;
 Удостоверение за идентичност на имена - 212 бр. на стойност 1 657 лв.;
 Дубликат Акт за раждане/брак/смърт – 121 бр. на стойност 512 лв.;
 Удостоверение за семейно положение - 48 бр. на стойност 196 лв.;
 Удостоверение за родствени връзки - 34 бр. на стойност 136 лв.;
 Удостоверение за родените от майката деца – 31 бр. на стойност 128 лв.;
 Удостоверения за постоянен адрес – 158 бр. на стойност 316 лв.;
 Удостоверения за настоящ адрес - 275 бр. на стойност 550 лв.;
 Заверка на документи на чужбина – 40 бр. на стойност 205 лв.;
 Нотариална заверка - 1 255 бр. на стойност 21 636 лв.;
 Скици за имот – 264 бр. на стойност 1 894 лв.;
 Презаверка на скица - 26 бр. на стойност 52 лв.;
 Удостоверения по ТСУ - 171 бр. на стойност 865 лв.;
 Разрешения за строеж - 9 бр. на стойност 5 031 лв.;
 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот – 2 298 бр. на
стойност 17 289 лв.;
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Издаване на удостоверение за декларирани данни - 143 бр. на стойност 858 лв.;
Приемане и обработване на декларации по чл. 14 от ЗМДТ - 493 бр.;
Приемане и обработване на декларации по чл. 54 от - 674 бр.
Предоставяне на данъчна и осигурителна информация – 4 781 бр.

Бъзовец

Горни Цибър

Долни Цибър

Златия

Игнатово

Мокреш

Разград

Септемврийци

Черни връх

ОБЩО

Ботево

Вид услуга и акт за
гражданско състояние

Вълчедръм

Изброените услуги по гражданско състояние се разпределят между общинския
център и кметствата, както следва:

Брой
през
2018
г.

Брой
през
2018
г.

Брой
през
2018
г.

Брой
през
2018
г.

Брой
през
2018
г.

Брой
през
2018
г.

Брой
през
2018
г.

Брой
през
2018
г.

Брой
през
2018
г.

Брой
през
2018
г.

Брой
през
2018
г.

Издаване на удостоверение за
наследници

1791

1150

-

-

-

32

86

-

114

119

229

61

Издаване на удостоверение за
семейно положение

48

34

-

-

-

2

-

-

7

-

2

3

Издаване на удостоверение за
семейно положение, съпруг/а и
деца

21

13

-

-

-

1

-

-

3

-

1

3

Издаване на удостоверение за
съпруг/а и родствени връзки

34

26

-

-

-

-

-

5

-

3

-

Издаване на удостоверение за
родените от майката деца

31

20

-

-

-

-

-

2

-

4

-

Вид услуга и акт за
гражданско състояние

ОБЩО

Вълчедръм

Ботево

Бъзовец

Горни Цибър

Долни Цибър

Златия

Игнатово

Мокреш

Разград

Септемврийци

Черни връх

5

Брой
през
2018
г.

Брой
през
2018
г.

Брой
през
2018
г.

Брой
през
2018
г.

Брой
през
2018
г.

Брой
през
2018
г.

Брой
през
2018
г.

Брой
през
2018
г.

Брой
през
2018
г.

Брой
през
2018
г.

Брой
през
2018
г.

Издаване на удостоверение за
идентичност на лице с
различни имена

212

162

-

-

-

2

16

-

9

6

15

2

Регистрирани заявления за
постоянен адрес

204

75

1

3

1

36

-

-

39

24

16

9

Издаване на удостоверение за
постоянен адрес

233

87

3

1

38

8

-

41

28

18

9

Регистрирани заявления за
настоящ адрес

402

167

1

2

2

76

-

4

55

25

48

22

Издаване на удостоверение за
настоящ адрес

497

211

1

2

2

80

34

4

55

27

59

22
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Съставяне на акт за сключен
граждански брак

23

16

-

-

-

5

-

-

1

-

-

1

Съставяне на акт за смърт

146

56

1

6

4

7

16

8

9

17

17

5

Издаване на преписизвлечение от акт за смърт за
втори и следващ път

45

45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Издаване на удостоверение за
раждане – дубликат

58

58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Издаване на многоезично
извлечение от акт за
гражданско състояние

15

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Удостоверяване на подписа на
документ

2751

1555

2

4

2

278

182

64

99

121

372

72

Удостоверяване на подписа и
съдържанието на пълномощно

397

230

-

-

6

5

29

11

30

15

58

13

Удостоверяване на верността
на преписи и извлечения от
документи и книжа

25

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Общински бюджет 2018 г.
Бюджетът на Община Вълчедръм за 2018 година е изпълнен както следва:
Общото изпълнение на приходите за периода е 7 514 808 лв.
 Държавните приходи са 4 452 615 лв.
 Размерът на местните приходи е 3 062 193 лв., в т. ч. трансфери от други
ведомства.
 Получената субсидия от републиканския бюджет е 5 561 343 лв., в т.ч. обща
субсидия 4 231 338 лв.; изравнителна субсидия 780 900 лв.; субсидия за капиталови
разходи – 299 100 лв.; целеви трансфери – 231 548 лв.
 Получените трансфери от бюджети на други министерства и ведомства са
666 017лв. в това число: получен трансфер от МТСП - ПВЗ – 145 962 лв., предоставен
трансфер 37 931 лв.; трансфер от МТСП – 230 114 лв., трансфер от МОМН – 82 526 лв.;
трансфер от МС за ОИК – 570 лв.; трансфер от МРРБ – 12 888 лв.; получен трансфер от
ДФ”Земеделие” – ДДС - 231 888 лв.
 Получен трансфер от ПУДООС 171 992 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 543 174 лв. Неданъчните приходи са общо 1 245 645 лв.
 Получените приходи по сметки за средства от Европейския съюз от Община
Вълчедръм през 2018 г. възлизат на 2 303 095 лв., като в т.ч. попадат средствата от:
- Национален фонд
- 170 190 лв.
- МТСП
- 842 119 лв.
- МОМН
- 131 346 лв.
- ДФ”Земеделие”- РА
- 1 159 440 лв.
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Разходите по бюджета на общината за 2018 г. са 7 514 808 лв., в т.ч. за държавни
дейности 4 452 615 лв.; за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с
местни приходи – 417 779 лв. и за местни дейности 2 644 414 лв.
В заключение от направения анализ на резултатите през 2018 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 Вълчедръм през изтеклите
години е благодарение на общите ни усилия и индивидуалната воля и посветеност на
общинските съветници, на кметовете на кметства и кметските наместници, на
служителите в общинската администрация и Общинско предприятие
Вярвам, че с общи усилия, добра воля и професионализъм ще превърнем община
Вълчедръм в по-хубаво място, в което да живеят, работят и творят бъдещите поколения.
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