ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЪЛЧЕДРЪМ, област МОНТАНА

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за
изпълнение на Програмата за управление през 2011 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 № 34, протокол № 5 от 12.02.2008г. е приел Програмата
за управление мандат 2007-2011 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 изпълнението на Програмата за управление през
2011 година акцентира върху по-важните дейности с кратко описание на постигнатото
през изтеклата 2011 година.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
В справката по-долу са представени основните резултати от проектите през
2011г. – изпълнени, в процес на изпълнение и одобрени:

СПРАВКА
За изпълнените, в процес на изпълнение и одобрени проекти през 2011г. по
Оперативните програми съфинансирани от Структурните фондове на
Европейския съюз
№

Наименование на проекта

1.

Техническа
помощ
за
подготовка
на
инвестиционен
проект
“Доизграждане,

Източник на
финансиране
Оперативна
програма
“Околна
среда
20072013г.”

Стойност на
проекта
1 071 164,00 лв.

Период на
изпълнение
от 12.01.2009г.
до 12.06.2011г.

Отчетът е приет с Решение № 26, протокол № 5 от 27.01.2012г. на Общински съвет гр.Вълчедръм.

2.

реконструкция
и
рехабилитация
на
водоснабдителна мрежа и
изграждане
на
канализационна мрежа и
пречиствателна станция за
отпадъчни води – гр.
Вълчедръм”
“Ремонт
на
площадно
пространство
с.
Долни
Цибър, община Вълчедръм”

Програма за развитие на
селските райони 20072013г., Мярка 322 –
Обновяване и развитие на
населените места

204 428,00 лв.

30
месеца
от
съгласуване
на
процедурите
по
ЗОП за избор на
изпълнител
на
СМР.
30 месеца от
съгласуване на
процедурите по
ЗОП за избор на
изпълнител на
СМР.
До м. септември
2011г. - Предстои
въвеждане
в
експлоатация
30 месеца от
съгласуване на
процедурите по
ЗОП за избор на
изпълнител на
СМР.

3.

“Благоустрояване на улична
мрежа град Вълчедръм”

Програма за развитие на
селските райони 20072013г., Мярка 322 –
Обновяване и развитие на
населените места

1 498 590,00 лв.

4.

“Закриване и рекултивация
на Общинско депо за битови
отпадъци в гр. Вълчедръм”

МФ – ПМД № 20 от
20.08.2009г.

387 727,00 лв

5.

“Реконструкция на вътрешна
водопроводна
мрежа
с.
Мокреш, община Вълчедръм
– ІІ етап, Пречиствателна
станция за питейни води при
помпена станция “Мокреш”;
Рехабилитация на улични
настилки и тротоари на
улица
“Петнадесета”
с.
Долни
Цибър,
община
Вълчедръм”
Разкриване на Обществена
трапезария

Програма за развитие на
селските райони 20072013г.

3 250 324,00 лв.

МТСП, Фонд “Социално
подпомагане”

8 815,00 лв.

от 01.01.2011г.
до 30.04.2011г.

МТСП, Фонд “Социално
подпомагане”

7 040,00 лв.

от 01.10.2011г.
до 31.12.2011г.

,Решение
№
2
на
Междуведомствената
комисия
за
възстановяване
и
подпомагане
към
Министерски съвет от
2011 година
Собствени

206 373,00 ЛВ

От 10.05.2011 г.
До 31.12.2011 г.

6.

7.

8.

Ремонтно – възстановителни
дейности
на
мост
на
р.Цибрица при с.Разград / І –
ви А етап/”

Иженеринг/проектиране
и
реконструкция
/
на
парокотелно на сграда на
Общинска администрацияВълчедръм

Предстои
въвеждане
експлоатация.
51 640,30 лв.

в

От 28.05.2011 г.
До 18.10.2011 г.
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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 Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Вълчедръм.
Въпреки финансовата криза, разпореждането и управлението на общинската
собственост през 2011 год., 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 2011 г. са изготвени 11 броя акта за общинска собственост, като един от
тях е отписан от актовите книги, поради изработване на Подробен устройствен план на
имота и делба.
Разпореждане с общинска собственост, чрез отдаване под наем:
През 2011 г. след решения на Общински съвет – Вълчедръм и проведени
тръжни процедури са сключени 16 договора за наем, както следва:
- язовири
– 4 бр.
- лекарски практики – 4 бр.
- офис
– 1 бр.
- терени
– 3 бр.
- павилиони
– 3 бр.
- клубна дейност
– 1 бр.
Общо отдадени под наем и действащи договори са:
Обекти
34 бр.
Терени
5 бр.
Жилища
2 бр.
Отдадени под наем след тръжна процедура са и земеделски земи с начин на
трайно ползване “нива”, като са сключени 73 договора.
Разпореждане с общинска собственост, чрез продажба:
Продадени са 2 имота на обща стойност 2 300,34 лв.:
- земеделска земя с начин на трайно ползване “нива” в землище гр.Вълчедръм
- поземлен имот с начин на трайно ползване “стопански двор” в землище
гр.Вълчедръм
След решение на Общински съвет – Вълчедръм бе проведена тръжна процедура
за продажба на 4 бр. незастроени поземлени имоти в с.Долни Цибър, за които не се
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явиха желаещи, като причината най-вероятно е високата първоначална цена на
имотите и икономическото положение.
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. Оставайки неизползваеми, неминуемо ще се почне тяхното разрушаване. За
тяхната продажба е необходимо и съгласуване с Министерство на образованието и
науката;
- Сграда на бивша детска градина в с.Игнатово;
- Сграда на бивш Социален дом в с.Бъзовец.
На проведени тръжни процедури за продажба на последните два имота, не се
явиха желаещи за закупуването им.

Управление на дейностите по екология и опазване на околната среда
 Почистени от битови отпадъци са терени по поречието на р.Цибрица.
 Закрито и рекултивирано е депо “Зад люпилнята” в гр.Вълчедръм, като то
подлежи на постоянен мониторинг.
 Закупени са 46 контейнера тип “Бобър”, като същите са разпределени по
населени места.
 Съгласно Националната програма за управление на дейностите по отпадъците
Община Вълчедръм беше определена да извозва битови отпадъци на депо – гр.
Оряхово. През м. април Министерство на околната среда и водите даде съгласие това
да става на депо – гр.Монтана. Прието е решение на ОбС – Вълчедръм за участие в
Регионално сдружение на общините, включени в регион Монтана, за ползване на
Регионално депо за битови отпадъци – гр.Монтана. На заседание на сдружението,
община Вълчедръм е приета за член на същото. В общината се осъществява
организирано сметосъбиране и сметоизвозване, като изпълнител на тези дейности е
Общинско предприятие - Вълчедръм.

Управление на социалните дейности и услуги
 Създадена със Заповед на Кмета на общината, Комисия за контрол, съдействие
и подпомагане функционирането на Обществена трапезария
за 50 лица в
гр.Вълчедръм в периода януари – април и октомври – декември.
 Осъществени периодични проверки на Дома за възрастни хора със сетивни
увреждания, гр. Вълчедръм.

Програми за заетост
През 2011 година Община Вълчедръм е работила по следните програми,
финансирани от Агенцията по заетостта:
 Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” - 594
работни места;
 Регионална програма - 26 работни места;
 Програма „Старт на кариерата” – 1 работно място;
 Стажуване по чл.46 от Закона за насърчаване на заетостта - 1 работно място;
 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Проект “Нов избор –
развитие и реализация” – 100 работни места.
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Дом за възрастни хора със сетивни увреждания
Домът за възрастни хора със сетивни увреждания (ДВХСУ) започва своята
дейност през 2004г. 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
ДВХСУ е за 48 души и почти винаги е изцяло запълнен.
През отчетната 2011 г. ДВХСУ е работил при почти пълен капацитет – 45 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 две медицински сестри с дългогодишен опит и личен лекар.
Осигурено е денонощно наблюдение и обслужване от 10 бр.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
по-голям между 100 и 120, а през зимните месеци – между 60 и 70. През месец
декември 2011г. са обслужвани 65 души.
Обществена трапезария по реда на чл. 27, т. 3 от Закона за социално подпомагане
Реализирането на социалната политика е една от основните отговорности на
Община Вълчедръм като публична институция. Предпоставка за създаването на
адекватна мрежа от социални услуги и предотвратяването на институционализацията е
добрата оценка на нуждите на общността.
Обществента трапезария е социална услуга в общността, насочена към
задоволяване на потребностите от храна на хора, които не могат да си я осигурят сами.
Чрез разкриването й се осигурява топла храна за 50 самотно живеещи лица от град
Вълчедръм, получаващи минимални пенсии. Храната се приготвя в стола, който е
изграден в сградата на Общинска администрация и се ползва за предоставяне на
социалната услуга в общността “Домашен социален патронаж”. За лицата, които са
трудно подвижни и живеят отдалечено от трапезарията, храната се доставя на място.
В условията на застаряване на населението и все по-нарастваща нужда от грижи
в разкритата обществена трапезария се предоставя храна на 50 самотно живеещи лица
от града в периода януари – април и октомври – декември 2011 година., получаващи
минимални пенсии (пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност;
наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност).
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Личен асистент
През 2010 г. стартира и изпълнението на Проект “Подкрепа за достоен живот”,
осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013г.”, по който Община Вълчедръм е партньор.
За ползватели на социалната услуга „Личен асистент” по Проекта могат да
кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна
грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на определените по
Проекта условия.
Общата цел на Проекта е да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в
семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент”
в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен
асистент”.
Съгласно подписаното Междуинституционално рамково споразумение между
Агенция социално подпомагане и Община Вълчедръм, месечният бюджет за
обслужване на дейността е 1 560 часа за първия етап и 960 часа – за втория етап.
Една от специфичните цели на Проект „Подкрепа за достоен живот” (наричан
по-нататък за краткост Проекта), е да се децентрализира предоставянето на услугата
“Личен асистент“, което до момента е ангажимент на Агенцията за социално
подпомагане.
Постигането на тази цел може да бъде изпълнено единствено в условията на
партньорство с общините на територията на страната чрез ангажиране на общинските
администрации в преките дейности по управлението и предоставянето на услугата.
Ангажирането на общинските администрации ще допринесе за изграждане на
организационен и професионален капацитет на местно ниво за управление и
качествено предоставяне на услугата “Личен асистент“ след приключването на
Проекта.
В рамките на определения месечен бюджет на община Вълчедръм до
01.01.2012г. по Проекта са обслужвани общо 32 потребителя, в това число 27 броя през
месец декември; сключени са 33 трудови договора с лични асистенти, като през месец
декември са работили 26 лични асистента.

Управление на дейност образование
В общината функционират:
Гимназия – 1 бр.
Основни училища – 5 бр.
ЦДГ – 5 бр.
ОДЗ – 2 бр.
ОДК – 1 бр.
 Обезпечено е пътуването на учениците в задължителна училищна възраст.
Транспортът е осигурен с три ученически автобуса и два договора с частен превозвач.
 За пътуващите учители са осигурени средства за изплащане на пътните в
размер на 85%.
 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 – 36 985
лв.
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 Организирано и осигурено обедно хранене на пътуващите ученици от
средищните училища и на всички ученици от І и ІІ класове, които са на целодневна
организация.
 Осигурени безплатни учебници за учениците от І до VІІ клас и безплатни
помагала за 5 и 6-годишните деца в детските градини.
 Продължава въведената през 2010 г. по проект на МОМН задължителна
предучилищна подготовка на децата, навършили петгодишна възраст.
 Продължава интегрираното обучение на деца със специални образователни
потребности подпомагани от специалисти към Ресурсен център гр.Монтана – 9
ученици.
 ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Септемврийци – пилотно училище към център
Амалипе и Фондация „Америка в България” по проект „Намаляване отпадането на
ромски ученици от училище”.
 Участие в областния кръг на Националната конференция “Училището –
желана територия на ученика” - ІОУ “Васил Левски”, ІІОУ „Иван Вазов” и гимназия
„Димитър Маринов”.
 Организирана кръгла маса на тема Интеграция на учениците от ромски
произход”, организирана от клуб „ГО - Детски парламент” към Обединен детски
комплекс.
 Класирани ученици на общински кръг на олимпиади и участия в областен
кръг.
 Класирани ученици за областен кръг на Национално състезание „Знам и мога”
3-ти клас – по един ученик от І ОУ „Васил Левски”, гр. Вълчедръм и ОУ „Христо
Ботев”, с. Долни Цибър. Ученикът от ОУ „Христо Ботев” е класиран на ІІ-ро място на
областния кръг.
 Участие на ученици от І и ІІ ОУ, гр. Вълчедръм и ОУ с. Долни Цибър в
математическото състезание „Европейско кенгуру”.
 Спечелена първа награда от ОУ „Христо Ботев”, с. Долни Цибър на
Националния детски ромски фестивал ”Ромско сърце”, проведен в гр. Велико Търново.
 Спечелено трето място от отбора на І ОУ „Васил Левски” на областен кръг на
състезанието „Млад огнеборец”.
 11 ученици от ІІ ОУ „Иван Вазов” удостоени с грамоти и награди от Трети
конкурс за мартеница „Пижо и Пенда” към сдружение „Дай, бабо, огънче!”, гр.
Перник.
 Спечелена грамота за участие на ІІ ОУ „Иван Вазов” в Национален конкурс за
детска рисунка „Българската история в творчеството на Иван Вазов” под патронажа на
Министър-Председателя на Република България г-н Бойко Борисов, април 2011 г., гр.
Силистра.
 Спечелена грамота за участие на ІІ ОУ „Иван Вазов” в първото едновременно
рецитиране на стихотворението „Аз съм българче”, проведено на 01.06.2011 г. под
патронажа на Президента Георги Първанов с партньори Община Велико Търново и
Българско национално радио.
 Специална награда – медал за участие на ОДК в национален конкурс „Трифон
Зарезан”, гр. Сунгурларе.
 Спечелена първа награда за етнографски клуб при ОДК от конкурса „Лазарка
мома гиздава” на НДД –София.
 Спечелена поощрителна награда от същия конкурс за оригинална идея на
клуб „Приложно изкуство”.
 Организиран от ОДК пленер по изкуство „Багрите на лятото”, проведен в гр.
Вършец през м.август.
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 Деца от ОУ „Христо Ботев”, с. Долни Цибър представиха пред министър
Сергей Игнатов и неговия екип характерни елементи от празника на ромите Банго
Васил.
 Стартира проект „Образование и междукултурно общуване без граници” на
ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Септемврийци.
 Реализирани проекти по:
- НП „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на
вътрешната структура на училищата”, мярка „Изплащане обезщетения на персонала” –
4 194 лв.,
- мярка „Без свободен час” – 850 лв.;
- НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище” –
2800 лв.;
- ПМС № 129от 11.07.2000 г. за подпомагане на физическото възпитание и
спорта в общинските детски градини и училища– 3 199 лв.;
 Участие в две сесии на проект „Морска Академия Лято -2011” на тема
„Сътрудничество между Република България и Република Унгария за достигане цели
на Европейска програма „Образование и обучение – 2020” за обучение на директори
на общински училища и детски градини и педагогически персонал – 39 педагози.
 Работно посещение в детска градина и училище в Будапеща-Унгария,
съчетано с образователна и туристическа програма – 20 педагози.
 Проведени в общината практически семинари:
- за педагогически персонал на тема „Работа с родителите. Същност на
позитивното родителство”- 30 участници;
- за непедагогически персонал на тема „Работа с деца” - 33 участници;
 Организирана Коледна изложба от общинските детски градини по повод 130
години предучилищно образование в България.
 Изложба-базар на сурвачки, организирана от ОДК.
 Чествания и тържества:
- гимназия „Димитър Маринов” – 165 години от рождението на Димитър
Маринов;
- 25 години ОДЗ „Слънчице”, гр. Вълчедръм;
- 25 години ЦДГ „Щастливо детство”, с. Д. Цибър
- 40 години ЦДГ „Светулка”, с. Мокреш;
- патронни празници на училищата в общината;
- 24 май;
- Деня на народните будители;
- Деня на детето;
- Коледа;
 Организирани училищни инициативи и тържества по повод национални,
официални, културни и християнски празници.

Управление на дейност култура
 Проведен Фолклорен преглед “Златията пее и танцува”.
 Проведен Празник на гр.Вълчедръм.
 Проведени Трети краеведски четения; .
 Открита художествена изложбена зала в сградата на НЧ „Рало”, гр.
Вълчедръм с функции и на картинна галерия.
 Тържество за отбелязване 3 години от създаването на ТА “Фолклорна искра”.
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 В библиотеките при НЧ “Живот 1906”, с. Мокреш, НЧ “Просвета 1927”, с.
Черни връх, НЧ “Никола Йонков Вапцаров 1927”, с.Долни Цибър, НЧ “Съзнание
1915”, с. Септемврийци по Програма “Глобални библиотеки” са доставени по 3 броя
компютърни станции.
 Проведен литературен конкурс “Сърцето на равнината” с участници над 18
години.
 Представяне и обсъждане в НЧ „Н.Й. Вапцаров -1908”, с. Разград на книгата
„Кът от Златията” с автор Иван Нисторов.
 Представяне на книгата „Родословие” с автор Василка Копривчина.
 Участие на областно ниво в представянето на книгата “Спомени на една
порядъчна учителка” на Пенка Папуджийска, родена и работила в гр. Вълчедръм.
 Участие в Национална конференция в гр. Габрово на тема „Ролята на
българските чорбаджии за обществено-културното и икономическо развитие на
градовете през Възраждането”.
 Спечелени проекти от всички читалища /с изключение на НЧ “Димитър
Полянов 1928”, Горни Цибър/ за допълнителни субсидии към Министерство на
културата.
 Участие на танцовите формации към читалище “Рало”, гр.Вълчедръм във
фолклорни празници в Банско, Ковачевци, Копиловци, Георги Дамяново, Берковица,
Свидня.
 Участие на танцов състав при НЧ „Съзнание”, с. Септемврийци във
фолклорeн празниu в гр. Белоградчик, грамота от Международния фолклорен фестивал
„Евро фолк – Черно море 2011” в Приморско и Китен.
 Участие на група за стари градски песни към НЧ “Рало”, гр. Вълчедръм във
фестивал „Мара Врачанка”, гр. Враца.
 Проведен кулинарен конкурс в НЧ “Рало”, гр. Вълчедръм.
 Включване на военните паметници на територията на общината в
националния регистър.
 Продължава дейността на общинското краеведско дружество.
 Продължена дейността на Общински комитет “Васил Левски”.
 Чествания във всички читалища в общината на традиционни християнски и
културни празници.
 Запаметяване и увековечаване на всички по-мащабни културни празници в
албуми и записи на диск от професионалисти и редовно популяризиране на
общинските мероприятия в областен вестник.
 Продължава дейността и инициативите на пенсионерските клубове в
общината.
 Проведен ритуал за плодородие в местността „Оброка”, с. Разград.
 Организирани чествания и тържества:
- 120 години НЧ „Рало – 1891”, гр. Вълчедръм;
- 90 години НЧ „Н.Й. Вапцаров – 1921”, с. Златия.

Управление на дейност спорт
 Проведен Ден на спорта – 17 май /спортни състезания и наградени спортисти/;
 Тийм-билдинг в гр. Враца;
 Проведен общински кръг на ученически игри и участие в областните
състезания:
-баскетбол – момичета - І ОУ ”Васил Левски”;
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- баскетбол – момчета - ІІ ОУ ”Иван Вазов”;
- баскетбол – юноши – гимназия „Д. Маринов” – ІІІ-то място;
- шахмат – ОУ ”Д-р Петър Берон”, с. Септемврийци;
- футбол – ІОУ ”Васил Левски”, гр. Вълчедръм;
- лека атлетика - ОУ ”Христо Ботев”, с. Долни Цибър – ІІІ-то място.
 Участие на деца, родени 1997 г. в международен предколеден турнир по
футбол “Млад олимпиец”, гр.Етрополе;
 Участие на футболният отбор на ФК “Златия”, гр. Вълчедръм ( деца родени
след 01.01.1997 г.) в областното първенство по футбол за деца ПРОЛЕТ/Е С Е Н – 2011
год.
 Участие на ученици от І ОУ „Васил Левски” и ветерани-баскетболисти в
състезание по стрийтбол в гр. Монтана;
 Изготвен и реализиран Спортен календар за 2011 г.:
- футболен турнир за квартални отбори в с. Долни Цибър;
- конни надбягвания на Тодоров ден в с. Септемврийци;
- турнир по футбол за купата на кмета на общината;
- турнир по футбол за деца до 10 г. за купата на ОДК;
- празник на спортните умения за децата от детските градини;
- традиционно преплуване на река Дунав;
- футболна среща между ветерани на ФК „Златия”- Вълчедръм и
ветерани на ПФК – Монтана;

Администрация
В края на 2011г. новите изискванията на чл. 12 от Наредбата за прилагане на
Класификатора на длъжностите в администрацията (ДВ, бр. 47 от 2011г., в сила от
01.01.2012г.) за определяне на нормативите за численост на персонала в дирекции,
отдели и сектори, наложиха необходимостта от разработването на нова структура на
Общинската администрация.
С оглед на по-ефективното управление и оптимизиране числеността на
персонала се извърши преразглеждане на функциите и структурата в делегираната от
държавата дейност „Общинска администрация”. Новата структура на общинската
администрация е одобрена от Общински съвет – Вълчедръм с Решение № 14,
Протокол № 4 от 16.12.2011г. и е в сила от 01.01.2012г.
Служителите от администрацията са участвали в различни обучения и семинари
за повишаване на квалификацията и уменията.
С цел по-ефективно взаимодействие с местната власт периодично са
провеждани срещи с кметовете на кметствата от Общината, на които са набелязвани
приоритети и са обсъждани проблемите, които имат са търсени възможности за
тяхното разрешаване.
Кметът на общината провежда ежедневни приеми на граждани. Така 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.

10

Общински бюджет 2011 г.
Бюджетът на Община Вълчедръм за 2011 година е изпълнен както следва:
Общото изпълнение на приходите за периода е 5 430 201 лв.
 Държавните приходи са 3 796 967 лв.
 Размерът на местните приходи е 1 633 234 лв., в т. ч. трансфери от други
ведомства.
 Получената субсидия от републиканския бюджет е 4 095 244 лв., в т.ч.
допълваща субсидия 2 979 889 лв.; изравнителна субсидия 730 000 лв.; субсидия за
капиталови разходи – 107 800 лв.; целеви трансфери – 277 555 лв.
 Получените трансфери от бюджети на други министерства и ведомства са
505 407 лв., в това число: трансфер от МТСП – 436 589 лв., трансфер от АСП Фонд
„Социална закрила „ – 15 855 лв., трансфер от МОМН – 660 лв., трансфер от НСИ –
150 лв.,Областна администрация – 37 298 лв.;трансфер от ЦОИДУЕМ – 7 705 лв;
Агенция „ Пътна инфраструктура „ – 7 150 лв.
 За общината ни в условията на финансова децентрализация, важно място заемат
показателите за изпълнение на общинските приходи. Събрани са имуществени данъци
– 387 341 лв. Неданъчните приходи са общо 613 936 лв.
 Получените приходи по извънбюджетните сметки и фондове на Община
Вълчедръм през 2011 г възлизат на , като в т.ч. попадат средствата от :
- ОП „ Околна среда „305 286 лв;
- ОП „ Развитие на човешките ресурси „
Агенция по заетостта – 60 370 лв
Агенция социално подпомагане – 64 455 лв
- ДФ Земеделие 1 625 162 лв
Разходите по бюджета на общината за 2011г. са 5 430 201 лв., в т.ч. за
държавни дейности 3 796 967 лв. и за местни дейности 1 633 234 лв.

В заключение от направения анализ на резултатите през 2011 година, основният
извод, който се налага е:
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 и Кохезионния фонд на ЕС. Това е
основополагащия фактор за ускоряване процеса на икономическо и социално развитие
на общността като цяло.
Всичко, извършено от мен като Кмет на община, кметовете на кметства и
служителите от общинската администрация през 2011 година, е с активната подкрепа
и съвместната ни работа с Общинския съвет.
Надявам се новоизбраният Общински съвет, като орган на местното
самоуправление, и новоизбраните общинските съветници също да оказват подкрепа на
местната изпълнителна власт в общите ни усилия за просперитета на община
Вълчедръм. Вярвам, че нашата ползотворна работа ще продължи и в бъдеще.

ИВАН БАРЗИН

АЛЬОША МИНИН

Кмет на община Вълчедръм

Председател на Общински съвет
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