ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА

ОТЧЕТ
за
изпълнение на актовете на Общински съвет – Вълчедръм
за периода месец януари - месец юни 2013г.
на Иван Христов Барзин – Кмет на община Вълчедръм

На основания разпоредбите на чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в съответствие с чл. 118 от
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската администрация, предлагам на Вашето внимание
отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет – Вълчедръм за периода месец
януари – месец юни 2013г.
През отчетния период чрез Кмета на общината в Общинския съвет са внесени
50 докладни записки от Общинска администрация – Вълчедръм, 5 докладни записки са
внесени чрез Председателя на Общинския съвет и 1 докладна записка от Директора на
Общинско предприятие.
Пред отчетния период Общински съвет – Вълчедръм е провел 7 заседания и е
приел 56 решения.
За отчетния период има 2 върнати решения от Областният управител за
повторно разглеждане: Решение № 170 за отписване от актовите книги на имоти
публична общинска собственост и промяна НТП от „пасище, мера” на „др.селищна
територия”, отменено с Решение № 181 и Решение № 185 за намаляване с 50% на
първоначалната оценка за продажба на съсобствен имот в с. Долни Цибър, отменено с
Решение № 193.
Общинска собственост:
 В изпълнение на Решение № 154 са изготвени актове за общинска собственост,
данъчни оценки и оценки на лицензиран оценител на имотите.
 В изпълнение на Решение № 155 на 26.04.2013г. е проведена тръжна процедура
за отдаване под наем на земеделска земя общинска собственост в землища Вълчедръм
и Игнатово; зем. земя - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в землищата на с. Разград, гр.
Вълчедръм, с. Черни връх, с. Златия и училищна земя в землищата на гр. Вълчедръм, с.
Разград, с. Игнатово и с. Мокреш.
 В изпълнение на Решение № 156 е изготвена оценка от лицензиран оценител на
автомобил ISUZU.
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 В изпълнение на Решение № 157 са изготвени актове за общинска собственост
на имотите и данъчни оценки на лицензиран оценител. Имотите са продадени без
тръжна процедура на съсобствениците Пламен и Антон Георгиеви Евстатиеви за
сумите, съответно - 2273,00 лв. и 3130,00 лв. Договорът за покупко-продажба е
подписан на 30.04.2013г., а е вписан в Служба по вписвания - Лом на 13.05.2013г. дв.вх.рег.№4461, акт №91, том 7.
 Открити са 3 броя процедури за предоставяне на концесии за язовири „Под
селото” и „Над селото в с. Септемврийци и язовир „Бъзовец” (Решение № 159).
 В изпълнение на Решение № 160 е одобрен ПУП и е издадено разрешение за
строеж № 5/31.05.2013 г.
 Решение № 161 е в процес на изпълнение.
 В изпълнение на Решение № 162 е изпратено писмо-покана към съсобственика
за закупуване на имота, но все още не е подписан договор за продажба.
 В изпълнение на Решение № 163 на 29.04.2013г. е проведен търг с тайно
наддаване за продажба на имота и на 30.05.2013г. е подписан договор за покупкопродажба със спечелилия търга Стефан Викторов Петруняшев за сумата 288,00 лв.
Договорът е вписан в Служба по вписвания - Лом, вх.рег.№5595 от 11.06.2013 г., акт
№146, том 9.
 На основание Решение № 164 на 26.04.2013г. е проведен търг с тайно наддаване
за продажба, подписан е договор за покупко-продажба на 16.05.2013г. със спечелилия
търга "АСТОН СЕРВИЗ" ООД за сумата 20 500,00 лв.
 С решение № 169 е приет Списък за категоризиране на общинските жилища в
групи.
 В процес на изготвяне на акт за частна общинска собственост за имота по
Решение № 176.
 Предстои провеждане на тръжна процедура - търг с тайно наддаване за
продажба на имотите, определени с Решение № 189.
 Предстои провеждане на тръжна процедура - търг с тайно наддаване за отдаване
под наем на имотите, определени с Решение № 190.
 Предстои провеждане на тръжна процедура - търг с тайно наддаване за отдаване
под наем на площ в сградата на общинската администрация за монтиране на банкомат
(Решение № 192).
 В изпълнение на Решение № 195 са прекратени процедурите за предоставяне на
концесия на язовири „Над селото в с. Септемврийци и язовир „Бъзовец”.
 В изпълнение на Решение № 196 е определен концесионер за яз."Под селото" в
с. Септемврийци.
Общински бюджет:
 В изпълнение на Решение № 148 е извършена актуализация на бюджета на
общината за 2012г.
 С Решение № 150 е приет план по бюджета на общината за 2013г., изменение и
допълнение с Решение № 186.
 В изпълнение на Решение № 166 е актуализиран бюджета на Община
Вълчедръм за 2013г. в частта му за функция „Образование”.
 В изпълнение на Решение № 172 е извършена актуализация на бюджета на
общината за 2013г.
 В изпълнение на Решение № 187 е извършена актуализация на бюджет 2013г. в
частта му за капиталови разходи.
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Одобрените инвестиционни намерения са:
 С Решение № 145 е Общинският съвет е одобрил кандидатстването за
финансиране на проект „Доизграждане на водопроводната мрежа на с. Септемврийци,
община Вълчедръм” от ПУДООС. Изготвеният проект е с входящ номер и се очаква
одобрение.
 Разработено и депозирано е проектното предложение по ОПАК, подприоритет
1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на
политики” (Решение № 174).
 В процес на разработване са проектните предложения по ПРСР
„Благоустрояване на улица „Петнадесета” в с. Долни Цибър” и „Благоустрояване на
улица „Александър Стамболийски” в с. Септемврийци” (Решение № 188).

Представени за обсъждане и приети от Общински съвет са:
 План за работата на Общински съвет – Вълчедръм през 2013г. (Решение № 141).
 Програма управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в
община Вълчедръм през 2013г. (т.2 на Решение № 142).
 С Решение № 143 е актуализирана Наредба № 13 на ОбС за контрола на
движение на кучетата в района на населените места на община Вълчедръм.
 Програма за полагане на общественополезен труд в община Вълчедръм от
безработни лица, обект на месечно социално подпомагане през 2013г. (Решение №
144).
 С Решение № 151 е актуализирана Наредба № 9 на ОбС за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината.
 Общински план за действие за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в
сходна на ромите ситуация в община Вълчедръм (Решение № 165).
 Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за
развитие на социалните услуги 2011-2015г. – период на планиране 2013г.
 С Решение № 187а е актуализирана Наредба № 9 на ОбС за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината.
 Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за
развитие на социалните услуги 2011-2015г. – период на планиране 2014г.

Представени за обсъждане и приети от Общински съвет са следните отчети и
доклади:
 Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост в общината през 2012г. (т.1 на Решение № 142).
 Отчет за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на община
през 2012г. (Решение № 146).
 Отчет за извършените разходи за командировки в страната от Председателя на
Общинския съвет през 2012г. (Решение № 147).
 Отчет за изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и
годишен отчет за състоянието на общинския дълг през 2012г. (Решение № 149).
 Годишен отчет на Кмета на община за изпълнение на Програмата за управление
мандат 2011-2015г. през 2012г. (Решение № 152).
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 Отчет на Кмета на община за изпълнение актовете на Общински съвет за
периода м.юли – м.декември 2012г. (Решение № 153).
 Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за
развитие за 2012г. (Решение № 167).
 Отчет за изпълнение на Общинската програма за управление на отпадъците
през 2012г. (Решение № 168).
 Финансов отчет за дейността на Общинското предприятие през 2012г. (Решение
№ 171).
 Отчет на Програмата за развитие и насърчаване на физическото възпитание,
спорта и социалния туризъм на територията на община Вълчедръм за периода 20102012г. (т.1 на Решение № 175).
 Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета
средства през 2012г. на читалищните настоятелства в общината (Решение № 183).
Други:
 В изпълнение на Решение № 158 е отпусната еднократна финансова помощ за
лечение в размер на 4 000 лв.
 Осъществява се процедурата по усвояване на средствата за изграждането,
реконструкцията и ремонта на определените с Решение № 173 обекти от общинската
пътна мрежа.
 Създава се необходимата организация за изпълнение по дати на мероприятията,
включени в утвърдения с Решение № 175 (т.2) Спортен календар на община
Вълчедръм за 2013г.
 С Решение № 177 е определен Иван Барзин за представител на общината пред
общото събрание на Ви К – Монтана на 19.04.2013г.
 В изпълнение на Решение № 178 е изплатено допълнително възнаграждение на
Кмета на община.
 В изпълнение на Решение № 179 са изплатени допълнителни възнаграждения на
заместник-кметовете, кметовете на кметства и кметските наместници.
 В изпълнение на Решение № 180 препис от същото е представен на
Акционерното дружество на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” – Монтана
 С Решение № 182 ОбС е дал съгласието си изработване на проект за Общ
устройствен план на община Вълчедръм.
 Произнасянето с решение по внесената докладна записка е отложено за
следващо заседание (Решение № 191).
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