ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. ВЪЛЧЕДРЪМ, обл. МОНТАНА

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за
изпълнение на Програмата за управление през 2013 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
2013 година акцентира върху по-важните дейности и съдържа кратко описание на
изпълнените дейности през изтеклата 2013 година.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
В справката по-долу са представени основните резултати от проектите през
2013г. – изпълнени, в процес на изпълнение и одобрени:
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СПРАВКА
За изпълнените, в процес на изпълнение и одобрени проекти през 2013г.

№

Стойност на
проекта
3 250 324,00 лв.

Период на
изпълнение
до
31.04.2014г.

собствени

200 522,00 лв.

от
09.11.2012г.
до
01.05.2014г.

собствени

56 000,00 лв.

собствени

60 200,00 лв.

от
01.10.2013г.
до
30.11.2013 г.
от
01.03.2013г.
до
01.06.2013г.

5.

Текущи ремонти на
собствени
ЦДГ”Щастливо
детство” - с. Долни
Цибър, ЦДГ”Слънчице”
- Вълчедръм и
ЦДГ”Светулка” - с.
Мокреш

8 063,00 лв.

от
10.10.2013г.
до
30.11.2013г.

6.

Ремонт на сграда на
общинска
администрация

собствени

30 251,00 лв.

7.

Текущ ремонт на Дом
за възрастни хора със
сетивни увреждания

собствени

14 770,00 лв.

8.

Разкриване
на МТСП,
Фонд
Обществена трапезария “Социална закрила”

9 350,00 лв.

МТСП,
Фонд
“Социална закрила”

28 480,00 лв.

от
01.10.2013г.
до
30.11.2013 г.
от
20.05.2013г.
до
30.06.2013 г.
от
02.01.2013г.
до
30.04.2013г.
от
01.05.2013г.
до
31.12.2013г.

1.

2.

3

4

Наименование на
проекта
Реконструкция
на
вътрешна водопроводна
мрежа
с.
Мокреш,
община Вълчедръм – ІІ
етап
Изграждане на водоем с
обем 300 кум. м. и
санитарно-охранителна
зона с. Долни Цибър,
общ. Вълчедръм, обл.
Монтана
Ремонт на
улична
мрежа
на
община
Вълчедръм,
област
Монтана
Ремонт на пътна
инфраструктура на
община Вълчедръм,
обл. Монтана

Източник на
финансиране
Програма за развитие
на селските райони
2007-2013г.
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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 Наредба № 3 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Вълчедръм.
Разпореждането и управлението на общинската собственост през 2013 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 2013 г. са изготвени 120 броя акта за общинска собственост, като 44 от тях
са отписани от актовите книги, поради продажба.
Разпореждане с общинска собственост, чрез отдаване под наем:
През 2013 г. след решения на Общински съвет – Вълчедръм и проведени
тръжни процедури са сключени 54 договора за наем, от които:
- Обекти 7 бр.;
- Терени 3 бр.;
- Жилища 2 бр.;
- Земеделски земи с начин на трайно ползване “нива”
- 26 бр.;
- Земеделски земи с начин на трайно ползване “ пасище, мера”
- 16 бр.
Проведена бе и процедура по отдаване на концесия, като е сключен договор за
концесия за язовир ”Под селото” в с. Септемврийци със срок на концесията 15 години.
Договорът е сключен на 15.08.2013 год. Издадено е и разрешително за ползване на
повърхностен воден обект, след решение на Общински съвет – Вълчедръм.
Разпореждане с общинска собственост, чрез продажба:
Продадени са 44 имота на обща стойност 115 925,69 лв., от които:
- земеделска земя с начин на трайно ползване “лозе” и „зеленчукова култура” в
землище гр. Вълчедръм – 41 бр.
- поземлени имоти в регулацията на с. Септемврийци и с. Долни Цибър – 3 бр.
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.
Общината стопанисва сградите с част от средствата от наем на училищна земя. 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.
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За последните два имота са провеждани и повторни търгове за продажбата им,
но 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;
 Постоянен мониторинг на закритото депо за битови отпадъци „Зад люпилнята”
– гр. Вълчедръм;
 Закупени са 80 контейнера тип “Бобър” и 28 комплекта контейнери „Бобър” за
разделно събиране на отпадъците (стъкло, пластмаса и метални опаковки, хартия и
картон), съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците, като същите са
разпределени по населените места;
 Закупена е още една сметосъбирачна кола;
 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 за тази втора година не бе голяма. За
участието си в инициативата Община Вълчедръм получи и Грамота за принос в
кампанията.
 На извършените проверки от страна на органите на Регионална инспекция по
околна среда и води – гр.Монтана, не са констатирани замърсявания

Управление на социалните дейности и услуги
 Създадена със Заповед на Кмета на общината, Комисия за контрол, съдействие
и подпомагане функционирането на Обществена трапезария за 80 лица в гр.
Вълчедръм в периода януари – декември 2013г.
Програми за заетост
През 2013 година Община Вълчедръм е работила по следните програми,
финансирани от Агенцията по заетостта:
 Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” - 719
работни места;
 Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” – 5
работни места;
 Национална програма „Старт на кариерата” – 1 работно място;
 Разкриване на 1 работно място за младежи до 29 годишна възраст по чл. 36 ал.1
от Закона за насърчаване на заетостта;
 Разкриване на 8 работни места за стажуване на младежи до 29 годишна възраст
по чл. 41 ал.1 от Закона за насърчаване на заетостта;
 Регионална програма за заетост – 26 работни места;
 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Проект “Нов избор –
развитие и реализация” – 90 работни места;
 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Проект “Ново начало”
– 5 работни места;
 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Схема BG051PO0011.1.11 „Подкрепа за заетост” - 69 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 2013 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 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 2013г. са обслужвани 71 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.
Обществената 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 80 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 80 самотно живеещи лица
от града в периода януари – декември 2013 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 3045 часа (1 560 часа на І-ви етап, 960 часа на ІІ-ри етап и
525 часа след ІІІ-ти 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 месечно се
обслужват различен брой потребители, в зависимост от определения им индивидуален
бюджет. През месец декември 2013г. броят на потребителите е бил 44, обслужвани от
39 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%.
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 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 – 39 168
лв.
 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.
 Участие в Схема “Училищен плод” към ДФ Земеделие – 5 училища и 5
детски градини.
 Създадена организация от І ОУ “Васил Левски”, 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”.
 Осигурени безплатни учебници за учениците от І до VІІ клас и безплатни
помагала за 5 и 6-годишните деца в детските градини на стойност - 28 902 лв.
 Подобрена естетиката на учебната среда в І ОУ “Васил Левски”, ІІ ОУ “Иван
Вазов”, гр. Вълчедръм и ОУ “Христо Ботев”, с. Златия по проект за средишните
училища.
 Продължава интегрираното обучение на деца със специални образователни
потребности подпомагани от специалисти към Ресурсен център гр. Монтана –13
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”.
 Организиран ден на отворени врати в Гимназия “Димитър Маринов”,
съвместно с Ресурсен център – Монтана и открита изложба на творби на деца със
СОП.
 Изнесени открити уроци в І ОУ “Васил Левски”, гр. Вълчедръм по бизнес и
предприемачество.
 Класирани ученици на общински кръг на олимпиади и участия в областен
кръг:
- по химия и опазване на околната среда - 3-то и 4-то място за ученици от І ОУ
“Васил Левски”, гр. Вълчедръм;
- по БЕЛ - 4 ученици от І ОУ “Васил Левски”, гр. Вълчедръм; 11 ученици ОУ
“Христо Ботев”, с. Долни Цибър; 1 ученик от ІІ ОУ”Иван Вазов”, гр. Вълчедръм;
 Участие на ОУ „Христо Ботев”, с. Долни Цибър в:
- Детски фолклорен конкурс “Дунавско настроение”, гр. Лом.
- Международен фестивал “Лачени обувки”, гр. Берковица с театрален състав
 Участие на ученици в международно състезание „Лингвистично кенгуру”на
федерация “Млада България” - от І ОУ “Васил Левски”, гр. Вълчедръм – 30, от ІІ
ОУ”Иван Вазов”, гр. Вълчедръм – 6-ма.
 Спечелени от ІІ ОУ”Иван Вазов”, гр. Вълчедръм:
- двама ученици класирани на Национални състезания, организирани от
Сдружението на българските начални учители.
 Представяне на ОУ „Христо Ботев”, с. Долни Цибър и ОУ “Христо Ботев”, с.
Златия на Х–ти Международен фестивал ”Отворено сърце”, проведен в гр. Велико
Търново.
 Спечелени от І ОУ “Васил Левски”, гр. Вълчедръм :
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- Поощрителна награда за ученичка за участие в рецитал, посветен на
Н.Й.Вапцаров, организиран от РИО – Монтана.
- І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място в конкурс на тема: “България и Европа”;
- ІІ-ро място на областен кръг на Национално състезание „Знам и мога”.
- 4 грамоти в конкурс “Светлината на Великден”, организиран от РИО Монтана и ПМГ - Монтана;
- ІV-то място в районно състезание “Млад огнеборец”;
- ІІІ-то място на областен конкурс “Направих добро и търся добро”.
 Спечелени от Гимназия “Д. Маринов”, гр. Вълчедръм :
- колективна награда от конкурс “Светлината на Великден”, организиран от
РИО - Монтана и ПМГ - Монтана;
- колективна награда от областен конкурс “Светът на Радичков”.
 Участие на клубове от ОДК в национални конкурси:
- “От Коледа до Васильов ден”, гр. София , Национален дворец на децата – на Іво, ІІ-ро и ІІІ-то място класирани ученици;
- „Св.Трифон Зарезан”, гр. Сунгурларе – 5 участника;
- “Рецептите на баба” – в НДД – 2 участника;
- “Лазарка, мома гиздава”, гр. София – 9 участника с две поощрителни награди;
 Организирани от ОДК, съвместно с РЗИ – Монтана лекции на теми
“Превенция на злоупотреба с алкохол и упойващи вещества”и “Лична хигиена.
Хигиена на зъбите”.
 Организирано от ОДК:
- съвместно с РЗИ – Монтана лекции на теми “Превенция на злоупотреба с
алкохол и упойващи вещества”и “Лична хигиена. Хигиена на зъбите”.
- посещение на Арт-къща “Куклите”, гр. София с участие на 16 деца в
“Творилница” за изработване на кукли. Подарени 7 бр. кукли за музея на куклите.
- м. юни и м. октомври изложба-базар на керамика, украсена с техника
“декупаж”.
- летен лагер-пленер по приложни изкуства в гр. Вършец – 11 участника.
 Стартира проект “Да си подадем ръка” по ОП “Развитие на човешките
ресурси”, схема BG051РО001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците
от етническите малцинства” – включени 7 детски градини и 4 училища и гимназията.
 Реализирани проекти :
- ОП “Развитие на човешките ресурси”, проект “Успех”- участвали Гимназия
“Димитър Маринов”, гр. Вълчедръм, ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Септемврийци и ОУ
„Христо Ботев”, с. Долни Цибър;
- НП „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на
вътрешната структура на училищата и самостоятелните общежития ”, – 4 298 лв.,
- НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище” –
6 540 лв.;
- ПМС № 129от 11.07.2000 г. за подпомагане на физическото възпитание и
спорта в общинските детски градини и училища – 3 048 лв.
- НП “С грижа за всеки ученик”, Модул 4.3 и Модул 4.4 – участва ІІ ОУ “Иван
Вазов”, гр. Вълчедръм – 3850 лв.
 Проект “Различни по етнос - еднакви по мечти” към ЦОИДУЕМ - ІІ ОУ
“Иван Вазов”, гр. Вълчедръм.
 Проект “Нов шанс за успех”- реализиран в ОУ „Христо Ботев”, с. Долни
Цибър
 Проект “Да направим училището привлекателно за младите хора” –
реализиран в Гимназия “Димитър Маринов”.
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 Проект “Спорт в училище” - Гимназия “Димитър Маринов”.

Участие в Образователна програма по проект „Морска Академия - 2020”,
Слънчев бряг на тема “Училищното и предучилищното образование – качество,
ефективност и педагогическа конкурентноспособност” – 17 педагози.
 Участие в Българо-унгарска научна конференция тема “Училищното и
предучилищното образование
– качество, ефективност и педагогическа
конкурентноспособност” – 3 педагози.
 За принос и инициативност, за позитивно отношение и професионален подход
към квалификацията на педагогическите кадри, за издигане качеството на училищното
и предучилищното образование в общината, за принос в реализирането на проект
“Морска Академия 2020”, за българо-унгарско сътрудничество в сферата на
образованието и културата, община Вълчедръм бе удостоена с плакет от АДО “Дунав”.
 Участие на двама преподаватели от ОУ “Христо Ботев”, с. Златия в научна
конференция “Педагогически практики при работа с деца и ученици в мултикултурна
среда” в гр. Велико Търново.
 Участие в кръгла маса в гр. Монтана на тема “Проследяване на ефекта от
въвеждането на двугодишна задължителна предучилищна подготовка”.
 Участие в кръгла маса в гр. Монтана на тема “Проследяване обхвата на децата
в подготвителните групи”.
 Кръгла маса в І ОУ “Васил Левски”, гр. Вълчедръм на тема: “Причини за
отсъствия на учениците, преждевременното им напускане от училище и
възможностите им за реинтегриране на училищно ниво”.
 Проведен на общинско ниво квалификационен курс “Портфолио на детето –
персонален индикатор за психо-социално развитие” – 30 участника.
 Участия на директори и учители от училищата в квалификационни форми на
областно и национално ниво – 101 педагози.
 Участия на директори и учители от детските градини в квалификационни
форми на областно и национално ниво – 21 педагози.
 Чествания и тържества:
- патронни празници на училищата в общината;
- 24 май - шествие;
- Международен ден на земята;
- Деня на детето – 1 юни;
- 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 Първи Фолклорен фестивал “Песни и танци от Златията” с над 600
участници от три области на България по инициатива на настоятелството при НЧ
“Рало-1891” и със съдействието на Общинска администрация – Вълчедръм.
 Многократно участие във фолклорното предаване “По нашенски” с водещ
Юлия Цанкова по националното радио “Хоризонт” на наши ръководители на състави и
самодейци.
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 Проведен Празник на гр. Вълчедръм с връчване на почетен знак „Герб на
община Вълчедръм” на Председателя на Пенсионерски клуб “Извор” – г-н Добри
Койтаров.
 Открити три художествени изложби:
- С надслов “Прозорец към моята душа” с природни елементи на Роза Гинина,
по повод Празника на гр. Вълчедръм в Художествената изложбена зала при НЧ “Рало1891”;
- Изложба на гоблени и картини на Посолството на КНДР в България в
Художествената изложбена зала при НЧ “Рало-1891”;
- Изложба на картини под надслов “Разнообразие” на Красимил Лулчев в НЧ
“Живот-1906”, с. Мокреш.
 Преместена библиотеката при НЧ “Н.Й. Вапцаров -1921”, с. Златия в нова
сграда със съдействието на Кмета на селото и осигурена компютърна техника.
 В библиотеките при НЧ “Рало-1891”, 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. Библиотечните работници от четири читалища в общината са представили
свои презентации на областно ниво, във връзка с Е-услугите, които предлагат като
целеви библиотеки. Презентациите, представени на областно ниво са общо девет.
 Осъществено обучение по английски език на деца и възрастни в НЧ “Живот 1906”, с. Мокреш от англичаните Джон Лиър и Джон Мейс.
 Представяне на книгата “Вълчедръмска шарена трапеза”, публикувана по
инициатива на настоятелството при НЧ “Рало-1891”, Танцов състав “Извора” и със
съдействието на Кмета община Вълчедръм.
 Създадена Етнографска сбирка с постоянно действие в НЧ “Факел - 1926”, с.
Бъзовец.
 Осъществена инициативата “Аз рисувам” от библиотечните работници при
НЧ “Рало - 1891”, гр. Вълчедръм с деца от предучилищна и начална училищна възраст.
 Спечелени проекти и подписани договори за ремонт и оборудване на
читалищни сгради 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.
 Спечелени проекти за четири църкви в общината и ремонтирани две от тях по
Мярка 322 на Програма за развитие на селските райони. Направени са постъпки за
още две църкви в общината – Златия и Игнатово.
 Участие на танцовите формации към читалищата във фолклорни празници в
с. Копиловци, гр. Берковица, с. Царевец - община Свищов, гр. Белоградчик, гр.
Вършец, с. Бутан, гр. Китен, Зелени дел (кв. Заножене), гр. Вълчедръм.
 Създаден танцов състав при НЧ “Н. Й. Вапцаров-1907”, с. Разград.
 Участие на група за стари градски песни при Пенсионерски клуб, с. Разград в
телевизионно предаване на Бони Милчева по телевизия СКАТ.
 Проведен четвърти кулинарен конкурс “Вълчедръмска шарена трапеза” в НЧ
“Рало - 1891”, гр. Вълчедръм.
 Проведен конкурс за най-добре приготвено домашно вино в НЦ “Рало - 1891”
и отбелязване на празника Трифон Зарезан в повечето читалища в общината.
 Участие на НЧ “Просвета - 1927”, с. Черни връх в инициативата “Прочетипредай”.
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 Включване на военните паметници на територията на общината в
националния регистър и подготвена КСС за бъдещ ремонт.
 Продължава дейността на Общинското краеведско дружество.
 Продължава дейността на Общински комитет “Васил Левски”.
 Проведен ритуал за плодородие в местността „Оброка”, с. Разград и с.
Мокреш;
 Участие на читалищата в инициативата “Да изчистим България за един ден”;
 Организирани Коледни тържества в повечето кметства на общината от
читалищните настоятелства;
 Традиционно безплатно посещение на дядо Коледа и Снежанка в домовете на
желаещи в гр. Вълчедръм за поднасяне 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 – 18 май (спортни състезания и наградени спортисти).
 Проведен общински кръг на ученически игри и участие в областните
състезания:
-баскетбол – момичета – V-VІІ клас - ІІ ОУ ”Иван Вазов” – ІІІ-то място;
- баскетбол – момчета - ІІ ОУ ”Иван Вазов” – ІV-то място;
- баскетбол – Гимназия “Д. Маринов” - ІІ-ро място момичета, ІІІ-то
място момчета;
- футбол – ОУ ”Христо Ботев”, с. Долни Цибър- ІV място;
- хандбал – момчета ОУ ”Христо Ботев”, с. Златия –ІІ място, момичета
ОУ ”Христо Ботев”, с. Златия –ІІІ място;
- лека атлетика момчета - ОУ ”Христо Ботев”, с. Долни Цибър – І-во
място на областно и зоново първенство.
 Участие на футболен отбор – ветерани на ФК „Златия”, гр. Вълчедръм в
VІІІ-ми международен футболен турнир за ветерани за купата “Барези -1” ЕООД в гр.
Етрополе.
 Участие на детски отбор на ФК „Златия”, гр. Вълчедръм и ФК “Дунав”, с.
Долни Цибър (деца родени след 01.01.1999 г.) в ХVІІ-ти международен футболен
турнир в памет и за купата “проф. Иван Славков-Батето” , гр. Етрополе.
 Участие на два футболни отбора на ФК “Златия”, гр. Вълчедръм ( деца
родени след 01.01.1998 г. и 2000 г.) в областното първенство по футбол за деца
ПРОЛЕТ/ЕСЕН – 2013 год. Трето място за отбора на ФК “Златия”, деца родени след
01.01.1998 г.
 Участие във футболен турнир за деца, родени 2002 г., организиран от БФС –
Монтана – ІІ място за отбора на ОУ ”Христо Ботев”, с. Долни Цибър.
 8-мо място за отбора по лека атлетика на ОУ „Христо Ботев”, с. Долни Цибър
на Републиканско състезание по лека атлетика в гр. Сливен.
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 16 медала за отбора по лека атлетика на ОУ „Христо Ботев”, с. Долни Цибър
от областно състезание по лека атлетика м. май, организирано в Монтана.
 Регистрирани два футболни клуба: ФК “Златия” – Вълчедръм и ФК “Дунав” –
Долни Цибър
 Изготвен и реализиран Спортен календар за 2013 г.:
- турнир по шах и табла – Пенсионерски клуб „Извор” - Вълчедръм;
- 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;
- спортен лагер в гр. Вършец, с деца от клубовете на ОДК;
- спортна седмица в детските градини;
- “Детето на улицата” игри и състезания по БДП с учениците от
начален курс;
- демонстративни спортни игри ”Малките могат”, проведен с
децата от общинските детски градини.

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.
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 2013г. служителите на общинската администрация са предоставили общо
10 549 броя административни услуги на стойност 76 546 лв., от които:
 Удостоверения за наследници - 1 486 бр.;
 Удостоверение за идентичност на имена - 191 бр.;
 Дубликат Акт за брак/смърт/раждане - 117 бр.;
 Удостоверение за семейно положение - 317 бр.;
 Удостоверение за родствени връзки - 39 бр.;
 Удостоверение за родените от майката деца – 22 бр.;
 Удостоверения за постоянен адрес - 138 бр.;
 Удостоверения за настоящ адрес - 146 бр.;
 Заверка на документи на чужбина - 28.бр.;
 Нотариална заверка - 849 бр.;
 Скици за имот - 315 бр.;
 Презаверка на скица - 35 бр.;
 Удостоверения по ТСУ - 224 бр.;
 Разрешения за строеж - 9 бр.;
 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот – 2 062 бр.;
 Издаване на удостоверение за декларирани данни - 110 бр.;
 Приемане и обработване на декларации по чл.14 от ЗМДТ - 461 бр.;
 Приемане и обработване на декларации по чл.54 от - 516 бр.
От 17.10.2013г. Община Вълчедръм изпълнява първия си проект по Оперативна
програма „Административен капацитет” – проект „Стратегическо планиране и
ефективно управление на местните политики в Община Вълчедръм”, съгласно Договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № 13-1381/17.10.2013. Проектът е с продължителност 9 месеца и е на обща стойност 70 006,89
лева. Като резултат от проекта ще се изготвят методики за мониторитнг и контрол на
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общинските политики, планови и стратегически документи, ще се проведе обучение на
общинските служители.

Общински бюджет 2013 г.
Бюджетът на Община Вълчедръм за 2013 година е изпълнен както следва:
Общото изпълнение на приходите за периода е 6 969 121 лв.
 Държавните приходи са 4 767 360 лв.
 Размерът на местните приходи е 2 937 670 лв., в т. ч. трансфери от други
ведомства.
 Получената субсидия от републиканския бюджет е 4 086 452 лв., в т.ч.
допълваща субсидия 3 091 606 лв.; изравнителна субсидия 740 100 лв.; субсидия за
капиталови разходи – 170 300 лв.; целеви трансфери – 87 375 лв. възстановени
трансфери (субсидии) за централния бюджет - (- 224 лв.), вноски за ЦБ за минали
години - (-2 705 лв.)
 Получените трансфери от бюджети на други министерства и ведомства са
720 405 лв., в това число: трансфер от МТСП – 634 724 лв., трансфер от АСП Фонд
„Социална закрила” – 37 830 лв., трансфер от МОМН – 50 лв., трансфер от ЦОИДУЕМ
към МОМН– 12 038 лв.; Агенция „Пътна инфраструктура” – 9 750лв., трансфер от МС
за провеждане на избори – 26 013 лв.; предоставени трансфери на Областна
администрация по национални и регионални програми и проекти за заетост – (- 5 534
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 333 863 лв. Неданъчните приходи са общо 929 365 лв.
 Получените приходи по извънбюджетните сметки и фондове на Община
Вълчедръм през 2013 г. възлизат на 1 265 508 лв., като в т.ч. попадат средствата от:
- ОП „ Развитие на човешките ресурси - 1 063 041 лв.
Агенция по заетостта –
665 916 лв.
Агенция социално подпомагане – 111 225 лв.
Други проекти 285 900 лв.
- ДФ Земеделие Разплащателна агенция:
- получени средства 212 887 лв.
- възстановени по анекси
средства 9 420 лв.
Разходите по бюджета на общината за 2013г. са 6 003 097 лв., в т.ч. за държавни
дейности 3 980 469 лв. и за местни дейности 2 022 628 лв.
Като Кмет на община Вълчедръм в заключение искам да отбележа, че
резултатите от успешно приключилите дейности през 2013 година са постигнати
благодарение на ползотворната съвместна работа на Общинската администрация и
Общинския съвет.
Благодарен съм на Общинския съвет, като орган на местното самоуправление,
за подкрепата, която оказват общинските съветници на местната изпълнителна власт в
усилията ни за изграждане просперитета на община Вълчедръм. Изразявам своята
увереност и надежда, че ползотворната ни съвместна работа ще продължи и в бъдеще.
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