ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за
изпълнение на Програмата за управление през 2012 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 27.01.2012г. е приел Програмата
за управление на община Вълчедръм за мандат 2011-2015 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
2012 година акцентира върху по-важните дейности и съдържа кратко описание на
изпълнените дейности през изтеклата 2012 година.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
В справката по-долу са представени основните резултати от проектите през
2012г. – изпълнени, в процес на изпълнение и одобрени:

Отчетът е приет с Решение № 152, протокол № 22 от 22.02.0013 г. на Общински съвет –
Вълчедръм.

СПРАВКА
За изпълнените, в процес на изпълнение и одобрени проекти през 2012г.

№

Наименование на проекта

1

“Ремонт
на
пространство
Цибър,
Вълчедръм”

2.

3.

4.

5

6

7

Източник на
финансиране

площадно Програма за развитие
с. Долни на селските райони
община 2007-2013г.,
Мярка
322 – Обновяване и
развитие
на
населените места
“Благоустрояване
на Програма за развитие
улична
мрежа
град на селските райони
Вълчедръм”
2007-2013г.,
Мярка
322 – Обновяване и
развитие
на
населените места
“Реконструкция
на Програма за развитие
вътрешна
водопроводна на селските райони
мрежа с. Мокреш, община 2007-2013г.
Вълчедръм – ІІ етап,
Изграждане на водоем с собствени
обем 300 кум. м. и
санитарно-охранителна
зона с. Долни Цибър, общ.
Вълчедръм, обл. Монтана
Реконструкция на котелна собствени
инсталация
на ЦДГ
”Щастливо детство” с.
Долни
Цибър,
общ.
Вълчедръм, обл. Монтана
Ремонт на пътна
собствени
инфраструктура на община
Вълчедръм, обл. Монтана”.

Стойност на
проекта

Период на
изпълнение

187 158,80 лв.

до
07.07.2012г.

1 359 296,15 лв.

до
10.09.2012г.

3 250 324,00 лв.

до
31.12.2013г.

200 522,00 лв.

от
09.11.2012г.
до
01.05.2013г.

54 000,00 лв.

до
15.09.2012г.

68 120.00 лв.

от
01.03.2012г.
до
01.05.2012г.
от
01.01.2012г.
до
30.04.2012г.
от
01.10.2012г.
до
31.12.2012г.

Разкриване на Обществена МТСП,
Фонд
трапезария
“Социална закрила”

8 400,00 лв.

МТСП,
Фонд
“Социална закрила”

6 700,00 лв.
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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 2012 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 2012 г. са изготвени 148 броя акта за общинска собственост, като 137 от
тях са отписани от актовите книги, поради продажба.
Разпореждане с общинска собственост, чрез отдаване под наем:
През 2012 г. след решения на Общински съвет – Вълчедръм и проведени
тръжни процедури са сключени 35 договора за наем, както следва:
Обекти
7 бр.
Терени
7 бр.
Жилища
2 бр.
Отдадени под наем след тръжна процедура са и земеделски земи с начин на
трайно ползване “нива”, като са сключени 603 договора и за „пасище, мера” – 40 бр.
договора.
Разпореждане с общинска собственост, чрез продажба:
Продадени са 140 имота на обща стойност 843 226,00 лв., от които:
- земеделска земя с начин на трайно ползване “нива” в землища гр.Вълчедръм,
с. Златия, с. Разград, с. Горни Цибър, с. Мокреш и с. Черни връх – 133 бр.
- поземлени имоти в регулацията на гр. Вълчедръм и с. Долни Цибър
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.
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Управление на дейностите по екология и опазване на околната среда
 Почистени от битови отпадъци са терени по поречието на р. Цибрица.
 Постоянен мониторинг на закритото депо за битови отпадъци „Зад люпилнята”
– гр. Вълчедръм.
 Закупени са 29 контейнера тип “Бобър”, от които 5 бр. по спечелен проект, и
същите са разпределени по населените места.
 Спечелен и реализиран е проект „Обичам природата и аз участвам” в гр.
Вълчедръм, на стойност 9 742,60 лв., финансиран от ПУДООС. По този проект са
изпълнени мероприятия по почистване и залесяване на 3 терена в гр. Вълчедръм;
посадени са около 250 бр. широколистни, иглолистни дървета и храсти; монтирани са
пейки и кошчета; изработена и монтирана е ограда на детска площадка.
 Община Вълчедръм взе участие в инициативата „Да почистим България за един
ден”, като общината подсигури ръкавици и чували. Включиха се ученици от основните
училища и Гимназия – Вълчедръм, служители и граждани, като за отбелязване е, че
гражданската активност не бе много голяма.

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.
Програми за заетост
През 2012 година Община Вълчедръм е работила по следните програми,
финансирани от Агенцията по заетостта:
 Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” - 496
работни места;
 Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” – 2
работни места;
 Разкриване на 1 работно място за младежи до 29 годишноа възраст по чл. 36
ал.1 от Закона за насърчаване на заетостта;
 Програма „Старт на кариерата” – 1 работно място;
 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Проект “Нов избор –
развитие и реализация” – 180 работни места;
 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Схема BG051PO0011.1.11 „ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ” - 54.
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 2012 г. ДВХСУ е работил при почти пълен капацитет – 45 лица.
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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 70 и 80. През месец
декември 2012 г. са обслужвани 76 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 2012 година., получаващи
минимални пенсии (пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност;
наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност).

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
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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
01.01.2013г. по Проекта са обслужвани общо 44 потребителя, в това число 30 броя през
месец декември; сключени са 46 трудови договора с лични асистенти, като през месец
декември са работили 27 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 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 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 – 36 725
лв.
 Организирано и осигурено обедно хранене на пътуващите ученици от
средищните училища и на всички ученици от І, ІІ и ІІІ класове, които са на целодневна
организация.
 Създадена организация от ІІ ОУ “Иван Вазов”, гр. Вълчедръм и ОУ “Христо
Ботев”, с. Златия за изпълняване дейностите по проект “Подобряване качеството на
образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на
учебния процес”, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси”.

6

 Осигурени безплатни учебници за учениците от І до VІІ клас и безплатни
помагала за 5 и 6-годишните деца в детските градини.
 Продължава интегрираното обучение на деца със специални образователни
потребности подпомагани от специалисти към Ресурсен център гр. Монтана – 9
ученици.
 ОУ „Христо Ботев”, с. Златия и І ОУ “Васил Левски” – пилотни училища на
базово училище ОУ „Христо Ботев”, с. Долни Цибър към център Амалипе и Фондация
„Америка в България” по проект „Намаляване отпадането на ромски ученици от
училище”.
 Организирана кръгла маса от гимназия “Димитър Маринов” на тема
“Училището привлекателно място за учениците”.
 Изнесена открита практика от І ОУ “Васил Левски”, гр. Вълчедръм по бизнес
и предприемачество пред учители от област Монтана.
 Класирани ученици на общински кръг на олимпиади и участия в областен
кръг:
- по химия и опазване на околната среда – 3-ма ученика от ІІ ОУ “Иван Вазов”,
гр. Вълчедръм и 2-ма ученика от І ОУ “Васил Левски”, гр. Вълчедръм;
- по БЕЛ - 1 ученик от ІІ ОУ “Иван Вазов”, гр. Вълчедръм;
- по история и цивилизация – 1 ученик от ОУ “Христо Ботев”, с. Долни Цибър;
- руски език – 4-ма ученика от І ОУ”Васил Левски”, гр. Вълчедръм;
 Един ученик от ОУ „Христо Ботев”, с. Долни Цибър е класиран за областен
кръг на Национално състезание „Знам и мога”.
 Участие на ОУ „Христо Ботев”, с. Долни Цибър във фестивал на детските
театри в гр. София и ІХ-ти детски ромски фестивал във Велико Търново.
 Участие на ученици в математическото състезание „Европейско кенгуру”- от І
ОУ “Васил Левски”, гр. Вълчедръм – 3-ма, от ІІ ОУ”Иван Вазов”, гр. Вълчедръм – 2ма и от ОУ”Христо Ботев”, с. Долни Цибър – 16.
 Грамота за отлично представяне на ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Септемврийци
на Международен танцов фестивал ”Отворено сърце”, проведен в гр. Велико Търново.
 Поощрителна награда за ученици от гимназия “Димитър Маринов” за участие
в рецитал, посветен на Н.Й.Вапцаров, организиран от РИО – Монтана.
 Спечелена награда от І ОУ “Васил Левски”, гр. Вълчедръм за участие в
конкурс на за есе на тема: Светът – малък и голям”, организиран от РЗИ – Монтана.
 3-ма ученици от ІІ ОУ „Иван Вазов”, гр. Вълчедръм удостоени с грамоти от
Национално състезание, организирано от Сдружението на българските начални
учители.
 Спечелена парична награда от ОУ „Христо Ботев”, с. Долни Цибър за участие
в Национален конкурс за детска рисунка.
 Участие на клубове от ОДК в национални конкурси: „Трифон Зарезан”, гр.
Сунгурларе, “От Коледа до Васильов ден” – НДД, гр. София, “Моята любима
приказка” – издателство “ФЮТ”, гр. София.
 Организирани от ОДК дискусия на тема “Как празнувам”, съвместно с
пенсионерски клуб “Извора” и лекция на тема “ Здравословното хранене на ученика”,
съвместно с РЗИ – Монтана.
 Успешно приключен проект към ЦОИДУЕМ „Образование и междукултурно
общуване без граници” на ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Септемврийци.
 Приключил първи етап на проект “Нов шанс за успех” в ОУ „Христо Ботев”,
с. Долни Цибър.
 Работа по проект “Училищен плод” към ДФ Земедедие - І ОУ “Васил Левски”,
гр. Вълчедръм.
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 Участие на гимназия “Димитър Маринов”, гр. Вълчедръм в проект на БЧК –
Монтана на тема “Да спрем насилието срещу възрастни и деца” и участие в дейности
на МБЧК.
 Участие на всички общински училища, детски градини и ОДК в кампанията
“Участвам и променям”.
 Организиран и проведен общински конкурс за карикатура на тема “Смешното
в училище в карикатури”.
 Реализирани проекти по:
- ОП “Развитие на човешките ресурси”, проект “Успех”- участвали гимназия
“Димитър Маринов”, гр. Вълчедръм, І ОУ “Васил Левски”, гр. Вълчедръм, ОУ „Д-р
Петър Берон”, с. Септемврийци и ОУ „Христо Ботев”, с. Долни Цибър;
- 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 – 3 052 лв.
 Включване на училищата в Националната кампания „На училище без тежест”.

Участие в Образователна програма по проект „Морска Академия - 2020”,
Слънчев бряг на тема “Учене през целия живот – реалност и предизвикателства” – 30
педагози.
 Участие в Образователна програма „Зимна Академия - 2020”, гр. Банско на
тема “Ученето през целия живот” – 13 педагози.
 Участие с два доклада в Българо-унгарска научна конференция:
- “Квалификация в учещата се детска градина”, Румяна Главшина, ЦДГ
“Патиланци”, гр. Вълчедръм;
- “Изграждане у родителите педагогическа компетентност за игри с децата като
основна форма, средство и метод за обучение и възпитание в предучилищна възраст”,
Сеферина Боянова, ОДЗ “Слънчице”, гр. Вълчедръм;
 Участие с доклад на Румяна Главшина, ЦДГ “Патиланци”, гр. Вълчедръм в
Петата научно-практическа конференция “Водим бъдещето за ръка” в гр. Велико
Търново.
 Участие в кръгла маса в гр. Монтана на тема “Предучилищното образование в
област Монтана – проблеми и перспективи”.
 Участие в областна конференция на тема “Бъдещето на област Монтана е в
нашите ръце”, посветена на 130-годишнина на предучилищно образование в България.

Проведен в общината
семинар с директори на училища и класни
ръководители на тема: “Съвременни тенденции, методи, подходи и иновации в
интегрираното обучение и възпитание на деца със СОП” – 49 участника.

Проведен практически семинар “Технология на създаване на училищно и
учителско портфолио” – 30 участника.

Участия на директори и учители в квалификационни форми в НИОКСО,
гр. Банкя – 57 педагози.
 Организирана Великденска изложба и изложба на мартеници от общинските
детски градини по повод 130 години предучилищно образование в България.

Участие на училищата във Великденска изложба в НЧ “Рало”.

Чествания и тържества:
- 130 години предучилищно образование в България – домакин ОДЗ
“Слънчице”;
- 75 години І ОУ “Васил Левски”, гр. Вълчедръм;
- патронни празници на училищата в общината;
- 24 май - шествие;
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- Деня на детето;
- Коледа.
 Организирани интересни и запомнящи се училищни инициативи и тържества
по повод национални, официални, културни и християнски празници.
 Включване на всички училища, детски градини и ОДК в инициативата на
BTV “Да изчистим България за един ден”.

Управление на дейност култура
 Проведен Пети фолклорен преглед “Златията пее и танцува” с над 400
участници.
 Проведен Празник на гр.Вълчедръм.
 Проведени Четвърти краеведски четения.
 Открита художествена изложба под надслов “Вълчедръм – моят роден град” в
Картинната галерия в сградата на НЧ „Рало”, гр. Вълчедръм, с участието на
художници професионалисти при СБХ, гр. Лом.
 Тържество – “Огън в сърцето” за отбелязване 4 години от създаването на ТА
“Фолклорна искра” при НЧ “Рало 1891” – гр. Вълчедръм.
 Съвместно участие с Ръководството на Пенсионерски клуб “Извор” в конкурс
“Агора 2011” за гражданска читалищна инициатива – Картинната галерия в НЧ “Рало
1891” и спечелена номинация за 10 читалища (включително НЧ “Рало 1891) от
участвали 49.
 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 продължава работата по Програма “Глобални библиотеки”,
като библиотечните работници, след проведено обучение, провеждат курсове за
придобиване на начална компютърна грамотност на свои читатели.
 Представяне на книгата „Родословие” – II-ра част с автор Василка
Копривчина.
 Кандидатстване с проекти от всички читалища в общината за допълнителни
целеви субсидии към Министерство на културата. Обявяването им предстои през 2013
година.
 Спечелен проект за нови книги от библиотечните работници при НЧ “Рало
1891” г.
 Кандидатстване от настоятелствата при НЧ “Рало 1891”, гр. Вълчедръм, НЧ
“Съзнание 1915”, с. Септемврийци и НЧ “Н.Й. Вапцаров”, с.Долни Цибър по Мярка
321 от Европейските програми за ремонт на читалищните сгради.
 Направено дарение от над 1000 тома литература на библиотеката при НЧ
“Рало 1891”, гр. Вълчедръм от изтъкнатия краевед и общественик Васил Патрашков, с.
Златия, община Вълчедръм.
 Създаден танцов състав “СеверняциТе” при НЧ “Рало 1891”, гр. Вълчедръм и
участие на танцовите формации към читалището във фолклорни празници
в с.
Копиловци, гр. Берковица, с. Царевец – община Свищов, гр. Белоградчик, гр. Вършец.
 Участие на танцов състав при НЧ „Съзнание 1915”, с. Септемврийци във
фолклорни празниuи в гр. Белоградчик, Монтана и Вършец – местността Зелени дел.
 Участие на Танцов състав при НЧ “Н. Й. Вапцаров 1927”, с. Долни Цибър във
фолклорен фестивал в Царевец, община Свищов.
 Участие на група за стари градски песни към НЧ “Рало”, гр. Вълчедръм във
фестивал , гр. Пловдив.
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 Създадена група за стари градски песни при Пенсионерски клуб, с. Разград.
 Проведен кулинарен конкурс “Вълчедръмска шарена трапеза” в НЧ “Рало”,
гр. Вълчедръм.
 Конкурс за най-добре приготвено домашно вино в читалище “Рало 1891” и
отбелязване на празника Трифон Зарезан в повечето читалища в общината.
 Включване на военните паметници на територията на общината в
националния регистър и подготвена КСС за бъдещ ремонт.
 Продължава дейността на Общинското краеведско дружество.
 Продължена дейността на Общински комитет “Васил Левски”.
 Организирани чествания и тържества:
- 250 години – с. Разград.
 Проведен ритуал за плодородие в местността „Оброка”, с. Разград и с.
Мокреш.
 Традиционно безплатно посещение на дядо Коледа и Снежанка по домовете в
гр. Вълчедръм за разнасяне на подаръци на децата.
 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.
 Чествания във всички читалища в общината на традиционни християнски,
държавни и културни празници.

Управление на дейност спорт
 Проведен Ден на българския спорт и професионален празник на работещите в
сферата на спорта – 19 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” – ІІІ-то място;
- баскетбол – момчета - ІІ ОУ ”Иван Вазов” – ІІ-ро място;
- баскетбол – гимназия “Д. Маринов” - ІІ-ро място;
- шахмат – ОУ ”Д-р Петър Берон”, с. Септемврийци;
- футбол – ОУ ”Христо Ботев”, с. Долни Цибър;
- лека атлетика момчета - ОУ ”Христо Ботев”, с. Долни Цибър – ІІ-ро
място;
- лека атлетика момичета - ІОУ ”Васил Левски”, гр. Вълчедръм;

Участие на футболен отбор – ветерани на ФК „Златия”, гр. Вълчедръм
в VІІ-ми международен футболен турнир за ветерани за купата “Барези -1” ЕООД в
гр. Етрополе – І място.
 Участие на детски отбор на ФК „Златия”, гр. Вълчедръм (деца родени след
01.01.1998 г.) в ХVІ-ти международен футболен турнир в памет и за купата “проф.
Иван Славков-Батето” , гр. Етрополе.
 Участие на три футболни отбора на ФК “Златия”, гр. Вълчедръм ( деца
родени след 01.01.1998 г., 2000 и 2001 г.) в областното първенство по футбол за деца
ПРОЛЕТ/Е С Е Н – 2012 год.
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 Участие във футболен турнир, организиран от БФС – Монтана – ІV място за
отбора на ОУ ”Христо Ботев”, с. Долни Цибър.
 6 златни и 2 сребърни медала за отбора по лека атлетика на ОУ „Христо
Ботев”, с. Долни Цибър от лекоатлетическо състезание в гр. Монтана.
 Изготвен и реализиран Спортен календар за 2012 г.:
- футболен турнир – селски отбори;
- конни надбягвания на Тодоров ден в с. Септемврийци;
- турнир по футбол за деца до 10 г. за купата на ОДК;
- традиционно преплуване на река Дунав;
- спортна седмица в детските градини;
- забавни и щафетни игри с учениците от начален курс;
- общински спортен празник “Игрите на баба и дядо”, проведен с
децата от общинските детски градини.

Администрация
През 2012г. общинската администрация функционираше, съгласно нова
структура, която се одобри от Общински съвет – Вълчедръм с Решение № 14,
Протокол № 4 от 16.12.2011г. и влезе в сила от 01.01.2012г. Новата структура е
разработена след преразглеждане на функциите и структурата в делегираната от
държавата дейност „Общинска администрация” с цел осигуряване на по-ефективно
управление и оптимизиране числеността на персонала.
Служителите на общинската администрация са предоставили 7 533 броя
административни услуги на стойност 69 579 лв., от които:
 Удостоверения за наследници - 790 бр.;
 Удостоверение за идентичност на имена - 88 бр.;
 Дубликат Акт за брак/смърт/раждане - 129 бр.;
 Удостоверение за семейно положение - 190 бр.;
 Удостоверение за родствени връзки - 24 бр.;
 Удостоверения за постоянен адрес - 5 бр.;
 Заверка на документи на чужбина - 34.бр.;
 Нотариална заверка 900 бр.;
 Скици за имот - 346 бр.;
 Презаверка на скица - 31 бр.;
 Удостоверения по ТСУ - 145 бр.;
 Разрешения за строеж - 17 бр.;
 Заверка на данъчна декларация – 307 бр.;
 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот - 2812 бр.;
 Издаване на удостоверение за декларирани данни - 357 бр.;
 Приемане и обработване на Декларации по чл.14 от ЗМДТ - 448 бр.;
 Приемане и обработване на декларации по чл.54 от - 278 бр.
Кметът на община периодично е провеждал срещи с кметовете на кметствата и
кметските наместници, на които срещи са набелязвани приоритети и са търсени
възможности за разрешаване на проблеми.
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.
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Общински бюджет 2012 г.
Бюджетът на Община Вълчедръм за 2012 година е изпълнен както следва:
Общото изпълнение на приходите за периода е 6 969 121 лв.
 Държавните приходи са 4 292985 лв.
 Размерът на местните приходи е 2 676 136 лв., в т. ч. трансфери от други
ведомства.
 Получената субсидия от републиканския бюджет е 3 809 144 лв., в т.ч.
допълваща субсидия 2 911 638 лв.; изравнителна субсидия 730 000 лв.; субсидия за
капиталови разходи – 108 000 лв.; целеви трансфери – 64 117 лв. възстановени
трансфери (субсидии) за централния бюджет - (-2 514 лв.), вноски за ЦБ за минали
години - (-2 097 лв.)
 Получените трансфери от бюджети на други министерства и ведомства са
501 099 лв., в това число: трансфер от МТСП – 456 543 лв., трансфер от АСП Фонд
„Социална закрила „ – 16 170 лв., трансфер от МОМН – 50 лв., трансфер от АСП –
623 лв., трансфер от ЦОИДУЕМ – 3 303 лв.; Агенция „ Пътна инфраструктура „ –
9 750лв., трансфер от ПУДООС – 14 660 лв.
 За общината ни в условията на финансова децентрализация, важно място заемат
показателите за изпълнение на общинските приходи. Събрани са имуществени данъци
– 377 979 лв. Неданъчните приходи са общо 1 151 691 лв.
 Получените приходи по извънбюджетните сметки и фондове на Община
Вълчедръм през 2012 г възлизат на 1 327 836 лв., като в т.ч. попадат средствата от :
- ОП „ Развитие на човешките ресурси „ 626 870 лв.
Агенция по заетостта –
384 340 лв.
Агенция социално подпомагане – 77 166 лв.
Други проекти165 364 лв.
- ДФ Земеделие Разплащателна агенция
- получени средства
832 008 лв.
- възстановени по анекси
средства
- 131 042 лв.
Разходите по бюджета на общината за 2012г. са 5 496 744 лв., в т.ч. за
държавни дейности 3 532 933 лв. и за местни дейности 1 963 811 лв.
В заключение искам да отбележа, че резултатите от успешно приключилите
дейности през 2012 година бяха постигнати благодарение на ползотворната съвместна
работа на Общинската администрация и Общинския съвет.
Благодаря на Общинския съвет, като орган на местното самоуправление, и на
общинските съветници, за подкрепата, която беше оказана 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.

ИВАН БАРЗИН
Кмет на община Вълчедръм
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