ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА

ОТЧЕТ
за
изпълнение на актовете на Общински съвет - Вълчедръм за периода от
01.07.2018 г. до 31.12.2018 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 от
01.07.2018 г. до 31.12.2018 г.
През отчетния период чрез Кмета на общината в Общинския съвет са внесени
общо 52 докладни записки, от които 43 докладни записки са внесени от Общинска
администрация – Вълчедръм и 9 докладни записки са внесени чрез Председателя на
Общинския съвет.
Пред отчетния период Общински съвет - Вълчедръм е провел 7 заседания и е
приел 52 решения.
За отчетния период няма върнати решения от Областния управител за повторно
разглеждане от Общински съвет – Вълчедръм.

Общинска собственост:
■ Решение № 249 е с отказ да се закупи имот, представляващ „масивна сграда” със

застроена площ 63,00 кв.м., построена върху общински терен в кв. 111 по плана на
с.Мокреш – собственост на община Вълчедръм.
■ В изпълнение на Решение № 355 на 12.10.2018 г. е проведена тръжна процедура
и на 13.10.2018 г. са сключени договори отдаване под наем на общински имоти –
частна общинска собственост, представляващи павилиони №3 и №4, находящи се в
УПИ ІХ кв.74 по плана на гр. Вълчедръм в Общински пазар - Вълчедръм.

Приет с Решение № 426, протокол № 51 от 29.03.2019 г. на Общински съвет – Вълчедръм.
1

■ В изпълнение на Решение № 356 на 12.10.2018 г. е проведена тръжна процедура

и на 13.10.2018 г. е сключен договор за отдаване под наем на общински имот – терен,
публична общинска собственост, находящ се в УПИ LІХ кв.114 по плана на
гр.Вълчедръм за монтиране на собствен павилион.
■ В изпълнение на Решение № 357 на 12.10.2018 г. е проведена тръжна процедура
и на 13.10.2018 г. е сключен договор за отдаване под наем на общински имот – терен,
публична общинска собственост, находящ се в УПИ LІХ кв.119 по плана на
гр.Вълчедръм за монтиране на собствен павилион.
■ В изпълнение на Решение № 358 на 05.10.2018 г. и на 12.10.2018 г. е проведена
тръжна процедура, но спечелилият участник не се е явил да подпише договор за
отдаване под наем на общински имот – терен, публична общинска собственост,
находящ се в поземлен имот кад. №327 в кв.55 по плана на с. Разград за монтиране на
собствен павилион.
■ В изпълнение на Решение № 359 на 12.10.2018 г. е проведена тръжна процедура
и на 27.11.2018 г. са сключени договори за покупка на общински имоти – частна
общинска собственост, представляващи УПИ І и УПИ ХІХ в кв.130 по плана на
гр.Вълчедръм.
■ С Решение № 366 се отменя Решение № 354 и се разрешава на Община
Вълчедръм да изготви подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за
прокарване на трасе на подземен ел. провод за захранване на обекти в ПИ 917006 в
землището на гр. Вълчедръм , собственост на община Вълчедръм от нов стоманенорешетъчен стълб в ПИ 13193 ” полски път”, собственост на община Вълчедръм,през
ПИ 13271 и ПИ 13066 ”полски път”, собственост на Община Вълчедръм, през път ІІІ818 път от републиканската пътна мрежа и ПИ 917005 –„полски път”, собственост на
Община Вълчедръм. ПУП-ПП е одобрен със Заповед № 1633/23.10.2018 г. на Кмета на
община, влязла в сила на 09.11.2018 г.
■ В изпълнение на Решение № 370 с изх. № РД-02-06-1193/04.10.2019 г. е
изготвено заявление до Министъра на икономиката за безвъзмездно прехвърляне на на
държавата на правото на собственост върху язовир „Бъзовец“ – публична общинска
собственост, находящ се в землището на с. Бъзовец, съгласно разпоредбите на § 33 от
Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите
(обн. ДВ, бр. 55 от 03.07.2018 г.).
■ В изпълнение на Решение № 374 на 07.12.2018 г. е проведена тръжна процедура
и на 17.01.2019 г. е сключен договор за отдаване под наем на част от сграда – публична
общинска собственост, находяща се в УПИ Х-246 в кв.48 по плана на с.Септемврийци.
■ В изпълнение на Решение № 375 на 07.12.2018 г. е проведена тръжна процедура
и на 17.01.2019 г. е сключен договор за отдаване под наем на част от общински имот частна общинска собственост, находящ се в УПИ ІІ-1223 кв.114 по плана на
гр.Вълчедръм за монтиране на автомати за продажба на топли напитки.
■ В изпълнение на Решение № 378 на 29.10.2018 г. е подписан договор с Второ
основно училище „Иван Вазов” – гр. Вълчедръм за предоставяне за безвъзмездно и
временно ползване на част от имоти – публична общинска собственост в с. Мокреш за
дейности по реализиране на Проект „Нов шанс за успех” за провеждане на курс за
ограмотяване на възрастни.
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■ В изпълнение на Решение № 384 на 07.12.2018 г. е проведена тръжна процедура

и на 17.01.2019 г. е сключен договор за отдаване под наем на част от сграда - публична
общинска собственост, находяща се в УПИ ІХ-262 в кв.13 по плана на с.Долни Цибър.
■ В изпълнение на Решение № 388 на 18.01.2019 г. е проведена тръжна процедура
и на 18.02.2019 г. и на 22-02-2019 г. са сключени 2 договора продажба на имоти с НТП
„нива” в землището на с.Долни Цибър.
■ В изпълнение на Решение № 389 на 18.01.2019 г. е проведена тръжна процедура
и на 18.02.2019 г. е сключен договор за продажба на имоти с НТП „изоставена орна
земя” в землището на с.Долни Цибър.
■ В изпълнение на Решение № 390 на 18.01.2019 г. е проведена тръжна процедура
за отдаване под наем на част от сграда - публична общинска собственост, находяща се
в кв.44 по плана на с.Мокреш, но не се явил желаещ за участие в търга.
■ В изпълнение на Решение № 391 на 18.01.2019 г. е проведена тръжна процедура
за продажба на общински имот – частна общинска собственост, представляващ кад. №
2302 в кв. 176 по плана на гр.Вълчедръм, но не се явил желаещ за участие в търга.
■ С Решение № 396 са одобрени и приети инвестициите в активи публична
общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр.
Монтана през 2018 г. на стойност от 29 805,14 лв. (двaдесет и девет хиляди осемстотин
и пет лв. и 14 ст.) без ДДС в Община Вълчедръм, като част от одобрената
инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент за минималното
ниво на инвестициите, съгласно Приложение № 1 към Договора от 2016 г.

Общински бюджет:
■ С Решение № 360 се изменя Решение № 287, Протокол № 34 от 01.02.2018г. на

Общински съвет – Вълчедръм, изменено с Решение № 325, Протокол № 37 от
25.04.2018 г. като се отменя текста на т.V на Приложение № 7 – „Списък на персонала
по функции с право на транспортни разходи през 2018 година”, считано от 06.07.2018
г.
■ С Решение № 367 е приет одитирания годишен отчет за изпълнението на
бюджета на Община Вълчедръм и одитирания годишен отчет за изпълнението на
сметките за средства от Европейския съюз на Община Вълчедръм за периода
01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.
■ В изпълнение на Решение № 368 е извършена актуализация на бюджета на
Община Вълчедръм за 2018 г.
■ В изпълнение на Решение № 395 е извършена актуализация на бюджета на
Община Вълчедръм за 2018 г.

Одобрените инвестиционни намерения са:
 В изпълнение на Решение № 383 и Решение № 392 от Община Вълчедръм е
кандидатствано по Проект „Красива България”, мярка М01 „Подобряване на
обществената среда в населените места” с проект „Преустройство и основен
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ремонт на адиминистративна сграда в с.Долни Цибър кв. 10, УПИ ІХ-220”.
Проектното предложение е с вх. № С-15/17.01.2019 г. и не е одобрено.

Представени за обсъждане и приети от Общински съвет са:
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация (Решение № 346).
■ Изменено и допълнено е Решение № 3, протокол № 2/27.11.2015 г., изм. с
Решение № 67, протокол № 7/25.03.2016 г., изм. с Решение № 125, протокол №
13/26.08.2016 г. за определяне предмет на дейност и състав на Постоянни комисии към
Общински съвет – Вълчедръм (Решение № 347).
■ Програма за управление дейностите по отпадъците на територията на община
Вълчедръм 2014-2020 г. - Актуализация 2018 г. (Решение № 348).
■ Запис на заповед от община Вълчедръм в полза на ДФ
„Земеделие”,
обезпечаващ авансово плащане по договор № 12/07/2/0/00376 от 19.09.2017 г. по
подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони" за Проект „Благоустрояване на уличната мрежа в град
Вълчедръм и село Долни Цибър, община Вълчедръм", сключен между Община
Вълчедръм и ДФ „Земеделие” (Решение № 361).
■ Запис на заповед от община Вълчедръм в полза на ДФ
„Земеделие”,
обезпечаващ авансово плащане на ДДС по договор № 12/07/2/0/00376 от 19.09.2017 г.
по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони" за Проект „Благоустрояване на уличната
мрежа в град Вълчедръм и село Долни Цибър, община Вълчедръм", сключен между
Община Вълчедръм и ДФ „Земеделие” (Решение № 362).
■ План за действие при терористична дейност на територията на община
Вълчедръм (Решение № 369).
■ Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на
декларациите и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет –
Вълчедръм (Решение № 379).
■ Програма за развитие на читалищната дейност в община Вълчедръм през 2019 г.
(Решение № 382).
■ Запис на заповед от община Вълчедръм в полза на ДФ „Земеделие”,
обезпечаващ авансово плащане по договор № 12/07/2/0/00443 от 05.01.2018г. по
подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони" за Проект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на
сградата на ДГ „Калинка“, ведно с прилежащото дворно пространство в
■
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с.Септемврийци, община Вълчедръм ", сключен между Община Вълчедръм и ДФ
„Земеделие” (Решение № 385).
■ Запис на заповед от община Вълчедръм в полза на ДФ
„Земеделие”,
обезпечаващ авансово плащане на ДДС по договор № 12/07/2/0/00443 от 05.01.2018 г.
по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони" за Проект „Реконструкция, ремонт и
благоустрояване на сградата на ДГ „Калинка“, ведно с прилежащото дворно
пространство в с.Септемврийци, община Вълчедръм ", сключен между Община
Вълчедръм и ДФ „Земеделие” (Решение № 386).
■ План-сметка за приходите и разходите по дейностите за управление на
отпадъците в община Вълчедръм за 2019 година по реда на чл. 66 от ЗМДТ (Решение
№ 387).
■ Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Вълчедръм (Решение № 397).

Представени за обсъждане и приети от Общински съвет са следните отчети и
доклади:
■ Отчет за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на община

за периода от 01.04.2018 г. до 30.06.2018 г. (Решение № 251).
■ Отчет за извършените разходи за командировки в страната от Председателя на
Общинския съвет за периода от 01.04.2018 г. до 30.06.2018 г. (Решение № 352).
■ Отчет за изпълнението на актовете на Общинския съвет за периода от
01.01.2018 г. до 30.06.2017 г. (Решение № 353).
■ Отчет за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на община
за периода от 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г. (Решение № 276).
■ Отчет за извършените разходи за командировки в страната от Председателя на
Общинския съвет за периода от 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г. (Решение № 277).

Други:
■ Решение № 350 е за включване в Списъка на средищните училища на три

основни училища от общината и с изх. № ХД-01-05-250/09.08.2018 г. изготвеното
мотивирано предложение е изпратено до Министъра на образованието и науката за
актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2018/2019 г.
■ С Решение № 363 са утвърдени паралелки от два класа и паралелки с брой
ученици под минималния норматив в общинските училища за учебната 2018/2019 г.
■ С Решение № 364 е определен броя на групите и числеността на персонала в
детските градини, Центъра за подкрепа на личностно развитие и други дейности по
образованието за учебната 2018/2019 г. и е определен конкретния размер на средната
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месечна посещаемост на децата в групите на общинските детски градини и на децата в
яслените групи на детските градини.
■ С Решение № 365 д-р Йордан Таранчоков е упълномощен за представител на
Община Вълчедръм в АД „МБАЛ д-р Стамен Илиев” – Монтана да участва с право на
глас в извънредното общо събрание на 27.09.2018 г.
■ С на Решение № 371 е определен Боян Аврамов – зам.-кмет да вземе участие в
извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на 31.10.2018 г.
в съответствие с позицията, определена от Общински съвет – Вълчедръм.
■ С на Решение № 372 е определен Боян Аврамов – зам.-кмет да вземе участие в
Общото събрание на съдружниците на „В и К” – Монтана на 16.10.2018 г. в
съответствие с позицията, определена от Общински съвет – Вълчедръм.
■ С Решение № 373 е избран Сашко Петров Спасов за временно изпълняващ
длъжността кмет на кметство с. Разград, съгласно разпоредбите на чл. 42, ал. 7 от
ЗМСМА.
■ С Решение № 380 е допълнен състава и предмета на дейност на Постоянната
комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (ЗПКОНПИ) към Общински съвет – Вълчедръм.
■ С Решение № 381 е определен състава на Комисията за проверка на декларации
и за установяване на конфликт на интереси в кметствата на община Вълчедръм по чл.
11, ал. 1, т. 2 от НОРИПДУКИ за Кметство с. Долни Цибър, Кметство с. Златия,
Кметство с. Мокреш, Кметство с. Разград, Кметство с. Септемврийци и Кметство с.
Черни връх.
■ В изпълнение на Решение № 393 за изплатени допълнителни възнаграждения за
постигнати резултати в размер на 1/2 (една втора) брутна работна заплата на
заместник-кметовете, кметовете на кметства и кметските наместници на населените
места на територията на Община Вълчедръм с изключение на кмета на с. Разград.
■ В изпълнение на Решение № 394 е изплатено допълнително възнаграждение за
постигнати резултати в размер на 1/2 (една втора) брутна работна заплата на Кмета на
община Вълчедръм.
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