ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА

ОТЧЕТ
за
изпълнение на актовете на Общински съвет – Вълчедръм
за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.
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. 112 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 2018 г.
През отчетния период чрез Кмета на общината в Общинския съвет са внесени
общо 64 докладни записки, от които: 57 докладни записки са внесени от Общинска
администрация – Вълчедръм, 6 докладни записки са внесени чрез Председателя на
Общинския съвет и 1 докладна записка е от Директора на Общинско предприятие.
Пред отчетния период Общински съвет – Вълчедръм е провел 7 заседания и е
приел 64 решения. За отчетния период няма върнати решения от Областния управител
за повторно разглеждане.

Общинска собственост:
 В изпълнение на Решение № 291 със Заповед № 458/04.05.2018 г. на Кмета на
община е одобрен Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за
изменение на действащия план за регулация и застрояване и промяна
предназначението на УПИ І в кв. 145 по плана на гр. Вълчедръм с цел разделянето му
и урегулиране на два нови поземлени имота.
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 В изпълнение на Решение № 292 със Заповед № 457/04.05.2018 г. на Кмета на
община е одобрен Подробен устройствен план – план за изменение на действащия
план на гр. Вълчедръм с цел урегулиране на нов УПИ.
 В изпълнение на Решение № 293 на 18.05.2018 г. е проведена тръжна процедура
и е подписан договор за покупко-продажба със "Зора Агро" ООД на 12.07.2018 г.
 Решение № 305 е за приемане на инвестициите в активи публична общинска
собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Монтана, като
част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент
за минималното ниво на инвестициите.
 В изпълнение на Решение № 306 (допълнено с Решение № 322) на 18.05.2018 г.
е проведена тръжна процедура и са подписани 4 бр. договори за наем със срок 5
години.
 С решение № 312 е приет Списък за категоризиране на общинските жилища на
територията на община Вълчедръм по групи през 2018 г.
 Решение № 313 не се определят имоти частна общинска собственост за
застраховане през 2018 г.
 В изпълнение на Решение № 314 на 18.05.2018 г. е проведена тръжна процедура
и на 14.06.2017 г. е подписан договор за покупко-продажба с "РБК 37" ЕООД.
 В изпълнение на Решение № 315 предстои изготвянето на акт за общинска
собственост.
 В процес на изработване е проект на Подробен устройствен план – за изменение
на действащия план за регулация и застрояване за разделяне на имот по плана на с.
Септемврийци в изпълнение на Решение № 316.
 Предстои провеждането на обществена поръчка за инженеринг на канал
(заустващ колектор) за отпадни води от пречиствателна станция за питейни води в
землището на с. Долни Цибър (Решение № 323).
 В изпълнение на Решение № 335 на 22.06.2018 г. е проведена тръжна
процедура, но не се е явил участник.
 Решение № 336 е за отказ от закупуване на масивна търговска сграда-магазин
собственост на Кооперация „Братски труд” в с. Златия.
 В изпълнение на Решение № 338 със Заповед № 1166/14.08.2018 г. на Кмета на
община е създадена комисия, която с Протокол-решение от 15.08.2018 г. е определила
цена за учредяване на право на прокарване в размер на 601,00 лв.
 В изпълнение на Решение № 341 на 18.07.2018 г. е проведена тръжна
процедура. Предстои сключване на договор.
 В изпълнение на Решение № 344 със Заповед № 1167/14.08.2018 г. на Кмета на
община е създадена комисия, която с Протокол-решение от 15.08.2018 г. е определила
цена за учредяване на право на прокарване в размер на 1 124,00 лв.
 В изпълнение на Решение № 345 на 18.07.2018 г. е проведена тръжна процедура
и е сключен 1 бр. договор.
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Общински бюджет:
 В изпълнение на Решение № 286 е извършена актуализация на бюджета на
Община Вълчедръм за 2017 г.
 С Решение № 287 е приет бюджета на Община Вълчедръм за 2018 г.,
допълнение с Решение № 325.
 В изпълнение на Решение № 324 е извършена актуализация на бюджета на
Община Вълчедръм за 2018 г.
 В изпълнение на Решение № 332 са дофинансирани разходите за работна
заплата, осигурителни вноски за сметка на работодателя и други съпътстващи разходи
за лицата, които са назначени на разкритите 30 (тридесет) работни места за неотложни
действия по предотвратяване на последствия от аварии и природни бедствия по
Компонент 2 от Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица.
 В изпълнение на Решение № 340 е извършена актуализация на бюджета на
Община Вълчедръм за 2018 г.

Одобрените инвестиционни намерения са:
 В изпълнение на Решение № 334 на 23.05.2018 г. е подписано Споразумение за
партньорство с Община Якимово за подготовката и изпълнението на проектно
предложение „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно
събрани зелени и/или биоразградими отпадъци” и проектното предложение е подадено
с вх. рег. № BG16M10P002-2.005-0016/28.05.2018 г. Очаква се одобрение.
 В изпълнение на Решение № 337 е изготвен проект „Благоустрояване на зелени
пространства на територията на гр. Вълчедръм” и проектното предложение е подадено
с вх. рег. № BG06RDNP001-7.006-0082/13.07.2018 г. Очаква се одобрение.

Представени за обсъждане и приети от Общински съвет са:
 Програма за полагане на общественополезен труд в община Вълчедръм от
безработни лица, обект на месечно социално подпомагане през 2018 г. (Решение №
282).
 План за работата на Общински съвет – Вълчедръм през 2018 г. (Решение №
284).
 С Решение № 288 е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
 С Решение № 289 (изменено и допълнено с Решение № 307) са приети Годишен
план за паша за 2018 г., определени са пасища, мери и ливади от общинския поземлен
фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване, определена е цената за ползване на
декар, приети са Правила за ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ, определени
са задълженията на Общината и на ползвателите за поддържането на пасища, мери и
ливади от ОПФ.
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 Програма управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в
община Вълчедръм през 2018 г. (т. 2 на Решение № 290).
 Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в община Вълчедръм
за периода 2018-2020 година (Решение № 295).
 Спортен календар на община Вълчедръм за 2018 г. (Решение № 296).
 Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация (Решение № 301).
 Общински годишен план за младежта за 2018 г. (т. 2 на Решение № 309).
 Програма за закрила на детето 2018-2019 година (Решение № 310).
 Годишен план за развитие на социалните услуги в община Вълчедръм по
изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020 г.)
с период на планиране 2019 г. (Решение № 320).
 Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и
учениците в община Вълчедръм област Монтана - 2018 – 2019 г. и Годишен план на
дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община
Вълчедръм за 2018 г. (Решение № 342).

Представени за обсъждане и приети от Общински съвет са следните отчети и
доклади:
 Информация за дейността на футболните клубове в община Вълчедръм и отчет
за разходваните от тях средства през 2017 г. (Решение № 285).
 Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост в община Вълчедръм през 2017 г. (т. 1 на Решение № 290).
 Отчет за работата на Обществения съвет за упражняване на контрол при
осъществяване на дейностите по социално подпомагане за периода 01.01.2017 г. –
31.12.2017 г. (Решение № 294).
 Отчет за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на община
за периода от 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г. (Решение № 297).
 Отчет за извършените разходи за командировки в страната от Председателя на
Общинския съвет за периода от 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г. (Решение № 298).
 Годишен отчет на Кмета на община за изпълнение на Програмата за управление
мандат 2015-2019 г. през 2017 г. (Решение № 299).
 Отчет на Кмета на община за изпълнение актовете на Общински съвет за
периода от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г. (Решение № 300).
 Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община
Вълчедръм за 2017 г. (Решение № 302).
 Годишен финансов отчет за дейността на Общинското предприятие през 2017 г.
(Решение № 308).
 Отчет за изпълнение на приоритетите на Националната стратегия за младежта
(2010-2020) за 2017 г. (т. 1 на Решение № 309).
 Отчет за изпълнението на Програмата за управление на отпадъците през 2017 г.
по реда на чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците (Решение № 311).
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 Доклади за осъществените читалищни дейности и годишни отчети за
изразходваните средства от бюджета през 2017 г. на читалищните настоятелства в
община Вълчедръм (Решение № 317).
 Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за
развитие за 2017 г. (Решение № 318).
 Отчет за извършените разходи за командировки в страната от Председателя на
Общинския съвет за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г. (Решение № 328).
 Отчет за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на община
за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г. (Решение № 329).
 Годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2017 г. (Решение №
343).
Други:
 С Решение № 283 са определени представител на Община Вълчедръм, както и
позицията и мандата му за участие в Общото събрание на съдружниците на „В и
К”ООД - Монтана на 17.01.2018 г.
 С Решение № 303 са определени представител на Община Вълчедръм, както и
позицията и мандата му за участие в редовно заседанието на Общото събрание на
Асоциацията по В и К - Монтана на 28.02.2018 г. по реда на чл. 198в, ал. 6 от Закона за
водите.
 С Решение № 304 е определен размера на основната месечна заплата на Кмета
на община.
 С Решение № 321 са определени представител на Община Вълчедръм, както и
позицията и мандата му за участие в Общото събрание на съдружниците на „В и
К”ООД - Монтана на 03.05.2018 г.
 В изпълнение на Решение № 326 са изплатени допълнителни възнаграждения за
постигнати резултати на заместник-кметовете, кметовете на кметства и кметските
наместници.
 В изпълнение на Решение № 327 е изплатено допълнително възнаграждение за
постигнати резултати на Кмета на община.
 В изпълнение на Решение № 330 е изготвено и изпратено в Министерски съвет
на Република България с изх. № РД-01-03-47(3)/02.05.2018 г. предложение за
отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 92 от Кодекса за социалното
осигуряване.
 С Решение № 333 д-р Таранчоков е определен за представител на Община
Вълчедръм с право на глас в редовното общо събрание на АД”МБАЛ д-р Стамен
Илиев” – Монтана на 05.06.2018 г.
 Решение № 339 е за изменение на Решение № 256/29.09.2017 г.
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