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ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за
изпълнение на Програмата за управление през 2010 година
на Иван Христов Барзин – Кмет на община Вълчедръм
(Отчетът е приет с Решение № 316, протокол № 44/31.01.2011г. на основание чл.44
ал.(5) от ЗМСМА)
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
№ 34, протокол № 5 от 12.02.2008г. е приел Програмата за управление мандат 20072011 година. Кметът на община ежегодно в срок до 31 януари представя пред
общинския съвет годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление.
Н астоящият Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление през 2010
година акцентира върху по-важните дейности с кратко описание на постигнатото през
изтеклата 2010 година .
След присъединяването на България към Европейския съюз местните власти са
изправени пред необходимостта в ежедневната си работа да търсят и намират подобри модели за управление и успешно да ги реализират в добри практики, насочени
към повишаване на качеството и достъпността на предоставяните от общините услуги
на гражданите. В контекста на тези обстоятелства от особено значение за крайния
резултат е органите на местното самоуправление да подобряват и актуализират
своите програмни документи, като инструмент за по-голяма ефективност и
ефикасност на управлението за постигане целите на организацията.
Във връзка с гореизложеното и в съответствие с Методическите указания за
актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие,
одобрени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството със Заповед
№ РД-02-14-844/20.05.2009г. и Закона за регионално развитие и правилника за
приложението му в сила от 31.08.2008г. , се наложи актуализация на Общинския план
за развитие на община Вълчедръм 2007-2013г. за остатъка от периода 2010-2013г.
Общинският план за развитие на община Вълчедръм за периода 2007-2013г. е приет
от Общински съвет – Вълчедръм с Решение № 168, протокол № 26 от 18.11.2005г.
На свое заседание Общински съвет – Вълчедръм с Решение № 230, протокол № 31 от
28.01.2010г. дава съгласието си за актуализиране на Общинския план за развитие на
община Вълчедръм и определя свои представители за участие в работата на екипа
при актуализирането на Общинския план за развитие до изготвянето на окончателния
проект – председателите на Постоянни комисии.
Кметът на община Вълчедръм със своя заповед № 30 от 21.01.2010г. определя състава
на Общинския екип за актуализиране на Общинския план за развитие на община
Вълчедръм за периода 2007-2013г. В заповедта са включени девет служителя на
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Общинска администрация – Вълчедръм, всеки от които е специалист в своята област
и притежава необходимите знания и умения за разработването на актуализирания
проект на Общинския план за развитие на община Вълчедръм. Привлечен е и външен
консултант с цел гарантиране създаването на стойностен краен продукт. В хода на
разработване на актуализирания документ екипът е провел поредица от работни
срещи , съгласно предварително изготвен график.
В процеса на разработване на отделните части на актуализирания проект на
Общинския план за развитие на община Вълчедръм, Общинският екип е търсил
съдействието и компетентното становище на представители на социалноикономическите партньори и отделни заинтересовани лица.
В процеса на актуализиране на плана на община Вълчедръм бяха проведени редица
консултации със заинтересованите страни – общински съветници, представители на
бизнеса, неправителствени организации. Бяха проведени работни срещи за
актуализиране на външните и вътрешните фактори за нуждите на SWOT анализа,
както и за уточняване на визията, приоритетите и целите за развитие, като са
отчетени постиженията през периода 2007 – 2009г. и настъпилите промени във
външната и вътрешната среда в общината.
Окончателният вариант на актуализирания проект на Общинския план за развитие на
община Вълчедръм е представен за обсъждане пред местната общественост на среща
проведена на 28 .06.2010г. На всички заинтересовани лица е дадена възможност
предварително да се запознаят с документа, който е бил на разположение в сградата
на Общинска администрация – Вълчедръм.
На сайта на община Вълчедръм е обявено Решение № 230, протокол № 31 от
28.01.2010г. на Общински съвет – Вълчедръм за стартиране на работата по
актуализиране на Общинския план за развитие на община Вълчедръм. Отделни части
от плана са разпространявани и по други начини и канали.
Част от процеса по актуализация на ОПР е изготвянето на Годишен доклад за
наблюдението на изпълнението на ОПР за периода 2007-2009г., на основание чл. 91,
ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР).
Годишният доклад е одобрен от Общински съвет – Вълчедръм с Решение № 243,
протокол № 33 от 23.03.2010г. Копия от Годишния доклад са представени на
Министерство на регоналното развитие и благоустройството (МРРБ), в изпълнение
изискванията на чл.91, ал.5 от ППЗРР, и на Председателя на Областния съвет за
развитие на област Монтана, в изпълнение изискванията на чл. 91, ал. 7 от ППЗРР.
Актуализираният ОПР на община Вълчедръм е съобразен с националните и
европейски планови документи, като са отчетени възможностите на Европейските
фондове, чрез националните Оперативни програми, както и спецификите и
възможностите на общината.
Актуализираният план за развитие на община Вълчедръм съответства на
Националната стратегическа референтна рамка; Оперативни програми: Развитие на
човешките ресурси, Регионално развитие, Околна среда, Административен капацитет
и Програмата за развитие на селските райони; Националната стратегия за регионална
развитие; Регионалната стратегия за развитие на Северозападен район за планиране;
Областната стратегия за развитие на област Монтана и секторни и местни стратегии и
планове в областта на околната среда, енергийната ефективност, ВЕИ и други.
Актуализираният план за развитие е в съответствие и с раздел: Стратегически насоки
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за разработване целите и приоритетите на общинските планове за развитие на област
Монтана.
За периода 2010 – 2013г. община Вълчедръм има следната ВИЗИЯ:
“Община Вълчедръм – просперираща и обновена община по европейски
стандарт, с модерно селско стопанство и преработваща промишленост,
изградена инфраструктура и съхранена екология, висока трудова заетост и
добро качество на живот” ,
и следната основна стратегическа цел за развитие на общината:
Да се подобри качеството на живот и възможностите за реализация и бизнес в
общината, чрез доизграждане и обновяване на базисната и социалната
инфраструктура, съдействие за екологична и конкурентоспособна местна
икономика, повишаване качеството на човешкия капитал, административния
капацитет и възможностите за интеграция.
За актуализирания период 2010 -2013г. общината адресира адекватни действия в
рамките на три приоритета, във всеки от които по три специфични цели, общо 15
мерки и 43 проекта.
Приоритетите са както следва:
Приоритет 1. По-добро качество на живот и възможности за реализация в община
Вълчедръм чрез развитие на базисната общинска инфраструктура ( траспортна,
екологична и физическа среда в населените места ) ;
Приоритет 2. По-висока заетост и по-висок жизнен стандарт на населението чрез
съдействие за създаване на екологична и конкурентоспособна икономика, развитие на
атрактивни икономически дейности и по-широко използване на ВЕИ.;
Приоритет 3. Подобряване качеството на човешкия капитал и възможностите за
социална, образователна и трудова интеграция чрез развитие на образователната,
културната и социалната инфраструктура и материално техническата база (МТБ),
повишаване на квалификацията и възможностите за учене през целия живот,
повишаване на административния капацитет, партньорство и трансгранично
сътрудничество.
Актуализираният общински план за развитие на ОбщинаВълчедръм за периода 2010
г. – 2013 г. е приет от Общинския съвет - Вълчедръм с Решение № 273, Протокол №
37 от 02.07.2010г., на основание чл. 38, ал. 2 и 3 от Правилника за приложение на
закона за регионалното развитие, във връзка с чл.24 ал.1 от Закона за регинално
развитие.
Основните действия за наблюдението на изпълнението на Общинския план за
развитие на община Вълчедръм са заложени на ниво проект. За всеки проект в
рамките на неговото управление ще има функция наблюдение и оценка, в обхвата на
която ще се наблюдават индикатори на ниво проект, ще се събира адекватна
информация и ще се агрегира на общинско ниво. Отговорници за събирането на
информацията и индикаторите на ниво проект ще бъдат ръководителите на
съответния проект, експерта по мониторинг и оценка и екипа по проекта.
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Освен това Кметът на общината със своя Заповед № 1298 от 07.09.2010г. е определил
състава и задачите на Общински екип за наблюдение и оценка на Актуализираният
общински план за развитие на ОбщинаВълчедръм за периода 2010 г. – 2013 г.
Групата за наблюдение и оценка следва да обобщава данните от отделните проекти,
периодично, но най-малко на годишна база, да ги анализира, да предлага адекватни
промени и действия на ръководството с оглед постигане на заложените в плана цели,
както и да изготвя годишния доклад за изпълнение. При необходимост групата
предлага промени и допълнения в системата от индикатори. Информацията и
данните, свързани с наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие,
се въвеждат в единната информационна система за управление на регионалното
развитие регулярно, но най-малко веднъж на година след приемане на годишния
доклад на Кмета. Групата за наблюдение и оценка отговаря за осигуряване на
необходимата публичност и информираност, подходящи действия за по-широко
включване на заинтересованите страни в наблюдение и оценката на Общинския план
за развитие. Всички доклади – годишен и от междинната и последващите оценки - се
публикуват на страницата на общината в интернет.
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие
се изготвя и внася за обсъждане и одобряване от Общинския съвет до 31 март на
всяка следваща година.
ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
В справката по-долу са представени основните резултати от проектите през 2010г. –
изпълнени, в процес на изпълнение и одобрени:
СПРАВКА
За изпълнените, в процес на изпълнение и одобрени проекти през 2010г. по
Оперативните програми съфинансирани от Структурните фондове на
Европейския съюз
№ Наименование на проекта
Техническа помощ за подготовка на инвестиционен
проект “Доизграждане,
реконструкция и рехабилитация на водоснаб-дителна
1
мрежа и изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за
отпадъчни води –
гр.Вълчедръм”

Източник на
финансиране

Стойност на
проекта

Период на
изпълнение

Оперативна
От 12.01.2009г.
програма “Околна
1 364 760,00лв.
среда 2007До 12.06.2011г.
2013г.”

Програма за
развитие на
“Ремонт на площадно
селските райони
2 простран-ство с. Долни
Цибър, община Вълчедръм” 2007-2013г.,
Мярка 322 –
Обновяване и

От 23.10.2009г.
549 150,00 лв.
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развитие на
населените места
Програма за
развитие на
селските райони
“Благоустрояване на улична 2007-2013г.,
1 953 620,00
3
мрежа град Вълчедръм”
Мярка 322 –
лв.
Обновяване и
развитие на
населените места

От 23.10.2009г.
До 23.04.2012г.

Под обект
Вътрешна
водопроводна
мрежа до
30.07.2010г.;

“Допълнително водоснаб4 дяване на с. Разград от
МРРБ
помпена станция с.Мокреш”

900 000,00 лв.

“Рехабилитация на улици и
5 водопроводна мрежа
с.Септемврийци”

МРРБ

883 356,47 лв. До 27.11.2010г.

Национална
програма за
подобряване
жизнените
условия на
ромите

500 000,00 лв. До 12.11.2010г.

6

“Изграждане на ВВМ в
с.Долни Цибър”

“Закриване и рекултивация
7 на Общинско депо за битови
отпадъци в гр. Вълчедръм”
“Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа
с.Мокреш, община
Вълчедръм – ІІ етап,
Пречиствателна станция за
8 питейни води при помпена
станция “Мокреш”; Рехабилитация на улични настилки
и тротоари на улица
“Петнадесета” с. Долни
Цибър, община Вълчедръм”

9

Разкриване на Обществена
трапезария

Под обект
Довеждащ
водопровод 02.2011г.

МФ – ПМД № 20
387 727,00 лв
от 20.08.2009г.

Програма за
развитие на
селските райони
2007-2013г.

3 708 923,80
лв.

МТСП, Фонд
“Социално
подпомагане”

13 084,50 лв.

МТСП, Фонд
“Социално
подпомагане”

6 987,50 лв.

До м.
септември
2011г.

Вх. № на
проекта
12/321/00836 от
20.09.2010г.
(чака се
одобрение)

От 12.11.2009г.
До 10.05.2010г.
От 01.10.2010г.
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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 най-значимите
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.
Актуване:
През 2010 год. са изготвени 9 броя акта за общинска собственост.
Разпореждане с общинска собственост, чрез отдаване под наем:
Отдаден под наем е павилион №5 в Общински пазар в гр.Вълчедръм, като договора за
наем е прекратен през м.септември, поради системно неплащане на наемната цена.
Общо отдадени под наем и действащи договори са:
Обекти - 25 бр.
Терени - 6 бр.
Жилища - 3 бр.
От месец, поради продажба на едно жилище – апартамент, са останали 2 свободни и
отдадени под наем – в гр.Вълчедръм. В с.Черни връх, с.Септемврийци и в
гр.Вълчедръм има 3 свободни къщи, в които от много време не живее никой, няма
желаещи за наемане и това е довело до тяхното разрушаване и разграбване.
Отдадени под наем са и земеделски земи с начин на трайно ползване “нива”, като са
сключени 71 договора.
Разпореждане с общинска собственост, чрез продажба:
Продадени са 3 имота на обща стойност 13 663 лв.:
- апартамент №4 в ЖБ “Б” в гр.Вълчедръм
- незастроено дворово място в с.Долни Цибър
- земеделска земя с нтп “нива” в землище с.Ботево
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През годината са обявявани тръжни процедури за продажба на още два обекта – това
е бившия Социален дом в с.Бъзовец и бившето училище в с.Игнатово. И за двата
обекта бяха подадени молби, но при провеждане на тръжната процедура не се явиха
желаещи. Това бихме могли да го отдадем на икономическото положение, в което се
намираме, на неатрактивността на обектите и населените места.
Взето е решение на Общински съвет – Вълчедръм и предстои тръжна процедура за
продажба на 4 бр. незастроени поземлени имоти в с.Долни Цибър.
Общината разполага с още 3 големи обекта - 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.
Управление на дейностите по екология и опазване на околната среда
1. Почистени от битови отпадъци са терени по поречието на р.Цибрица и същите са
залесени.
2. Закрито и рекултивирано е депо “Зад люпилнята” в гр.Вълчедръм.
3. Засадени са 3000 бр. фиданки – топола, в землищата на гр.Вълчедръм, с.Бъзовец,
с.Златия.
4. Закупени са 50 контейнера тип “Бобър”, като същите са разпределени по населени
места, както следва:
- с.Ботево и с.Бъзовец – по 2 контейнера
- всички останали села от общината – по 5 контейнера
- гр.Вълчедръм – 5 контейнера
5. Съгласно Националната програма за управление на дейностите по отпадъците
Община Вълчедръм беше определена да извозва битови отпадъци на депо – гр.
Оряхово. През м. април Министерство на околната среда и водите даде съгласие това
да става на депо – гр.Монтана. Прието е решение на ОбС – Вълчедръм за участие в
Регионално сдружение на общините, включени в регион Монтана, за ползване на
Регионално депо за битови отпадъци – гр.Монтана. От 2010 год. в общината се
осъществява организирано сметосъбиране и сметоизвозване, като изпълнител на тези
дейности е Общинско предприятие.
Управление на социалните дейности и услуги
• Създадена бе Комисия със Заповед на Кмета на общината за контрол, съдействие и
подпомагане функционирането на Обществена трапезария за 50 лица в гр. Вълчедръм
в периода януари – април и октомври – декември.
• Изготвен и утвърден от Общински съвет - Вълчедръм доклад “Анализ на
ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Вълчедръм”.
• Инициатива за дарителска акция от Пенсионерски клуб “Извор”, гр. Вълчедръм за
събиране на детски и юношески (запазени) дрехи и обувки, впоследствие
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предоставени на децата от основните училища.
• Осъществени периодични проверки на Дома за възрастни хора със сетивни
увреждания, гр. Вълчедръм.
Програми за заетост
През 2010 година Община Вълчедръм е работила по следните програми, финансирани
от Агенцията по заетостта:
• Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”



обявени - 893 работни места;
устроени на работа 893 безработни лица;

от които:
• 225 работни места в аварийни групи;
• 668 работни места в социални дейности и дейности с траен характер.
• Регионална програма „Шанс за безработните от община Вълчедръм” - 20 работни
места;
• Програма „Старт на кариерата” – 1 работно място;
• Стажуване по чл.46 от Закона за насърчаване на заетостта - 1 работно място.
• Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Проект “Нов избор –
развитие и реализация” – 4 работни места.
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 2010 г. ДВХСУ е работил при почти пълен капацитет – 46 лица.
На потребителите на услугата се о сигурява 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.
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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 60 и 70. През
месец декември 2010г. са обслужвани 67 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. П редпоставка за създаването на адекватна
мрежа от социални услуги и предотвратяването на институционализацията е добрата
оценка на нуждите на общността. Кандидатстването по проекта за разкриване на
обществена трапезария става след анализ на определени показатели – населението
(4 176 души в град Вълчедръм), възрастова структура (44% в над трудоспособна
възраст), наличните услуги на ниво община и брой самотно живеещи стари хора (90
самотно живеещи лица с ниски пенсии в град Вълчедръм).
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 с амотно живеещи лица от град
Вълчедръм, получаващи минималн и пенси и. 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 5 0 с амотно живеещи лица
от града за времето от 12.11.2009г. до 10.05.2010г. и от 01.10.2010г. до 31.12.2010г. ,
получаващи минималн и пенси и (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
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”.
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Специфични цели на проекта:
• Да се децентрализира услугата „Личен асистент” , която до момента традиционно е
предоставяна от Агенцията за социално подпомагане на територията на цялата
страна.
• Да се създадат възможности лицата с трайни увреждания да участват активно в
планирането на услугата, определянето на индивидуален бюджет и избора на личен
асистент.
• Да се подкрепят семействата, в които има лице с трайно увреждане, като се даде
възможност за професионално развитие на ангажираните с грижи за лицето с трайно
увреждане членове на семейството.
• Да се постигане промяна в разбирането за дейността на личния асистент –
потребителите и техните семейства да я възприемат като социална услуга, а не като
дейност , извършвана от членове на семейството.
• Да се намали риска от зависимост от институционален тип грижи на хора,
нуждаещи се от помощ за обслужване
Включването на лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват
сами , в настоящия проект се реализира на три етапа:
І-ви етап : Документи се подават от 08 до 22 ноември 2010 г ;
Предоставяне на социалната услуга - 14 месеца, от 10.01.2011 г. ;
ІІ-ри етап : Документи се подават от 1 0 до 24 януари 2011 г .;
Предоставяне на социалната услуга - 12 месеца, от 1 0.0 3 .2011 г.;
ІІІ-ти етап : Документи се подават от 0 8 до 22 ноември 2011 г . ;
Предоставяне на социалната услуга - 2 месеца, от 0 8 .0 1 .2012 година.
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 понататък 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.
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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.
Транспортът е осигурен с три ученически автобуса и два договора с частен превозвач.
За пътуващите учители са осигурени средства за изплащане на пътните в размер на
85%.
Осигурени безплатни закуски за 6-годишните деца от подготвителните групи на
детските градини и за учениците от І-ІV клас във всички училища по НП „За попълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст” – 33 437 лв.
Организирано и осигурено обедно хранене на пътуващите ученици от средищните
училища и на всички първокласници, които са на целодневно обучение.
Осигурени са безплатни учебници за учениците от І до VІІ клас и безплатни помагала
за 5 и 6-годишните деца в детските градини.
Включване в проекта на МОМН и въведена задължителна предучилищна подготовка
на децата, навършили петгодишна възраст.
Продължава интегрираното обучение на деца със специални образователни
потребности подпомагани от специалисти към Ресурсен център гр.Монтана.
Участие в областния кръг на Националната конференция “Училището – желана
територия на ученика” - ІОУ “Васил Левски”.
Участие на ІІ ОУ „Иван Вазов” в национална конференция по психолгия, проведена в
СУ „Климент Охридски”.
Има класирани ученици на общински кръг на олимпиади и участия в областен кръг.
Реализирани проекти по:
• НП „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната
структура на училищата”, мярка „Изплащане обезщетения на персонала” – 11 371 лв.,
• мярка „Без свободен час” – 1 709 лв.;
• НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище” – 1750 лв.;
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• НП „С грижа за всеки ученик” – 924 лв.;
• ПМС № 129от 11.07.2000 г. за развитие на физическото възпитание и спорта –
3186лв.
Проведени са конкурси за директори на общински училища и детски градини.
Откриване на паметна плоча на Иван Вазов в двора на ІІ ОУ „Иван Вазов”.
Чествания:






75 години ІІ ОУ „Иван Вазов”;
230 години училище във Вълчедръм;
патронни празници на училищата в общината;
Деня на народните будители;
Деня на детето;

• множество училищни инициативи и тържества по повод национални и официални
празници.
Управление на дейност култура
• Проведен фолклорен преглед “Златията пее и танцува”.
• Проведен празник на гр.Вълчедръм.
• Организиране втори краеведски четения и създаден сборник с материали “По
стъпките на историята, спомена и легендата”.
• Читалищна библиотека Вълчедръм оборудвана с 5 компютърни станции по
програма „Глобални библиотеки”.
• Организирано тържество за отбелязване 2 години от създаването на ТА “Фолклорна
искра”.
• Библиотеките при НЧ “Живот”, с. Мокреш, НЧ “Просвета”, с. Черни връх, НЧ
“Никола Йонков Вапцаров”, с.Долни Цибър, включени във втория етап на Програма
“Глобални библиотеки” за доставяне по 3 броя компютърни станции.
• ІІІ-то издание на конкурса “Мини Моделс-Вълчедръм 2010”.
• Проведен литературен конкурс “Паметта на Златията” с участници над 18 години.
• Спечелени проекти от читалищата в гр. Вълчедръм и с. Разград за допълнителни
субсидии към Министертво на културата.
• Спечелен проект “Северняшка фолклорна палитра” от НЧ “Съзнание”, с.
Септемврийци към национален дарителски фонд “13 века България, сесия “Социална
подкрепа за културни дейности в читалищните школи и ансамбли”.
• Участие на танцовите формации към читалище “Рало”, гр. Вълчедръм във
фолклорни празници в Банско, Ковачевци, Копиловци, Георги Дамяново.
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• Участие на танцов състав при НЧ „Съзнание”, с. Септемврийци във фолклорни
празници в гр. Белоградчик и Велико Търново.
• Участие на танцов състав „Калушари” при НЧ „Н.Й. Вапцаров”, с. Златия и Група
за изворен фолклор при НЧ “Рало”, гр. Вълчедръм в националния фолклорен събор
“Копривщица 2010”.
• Участие от Група за изворен фолклор при НЧ “Рало”, гр. Вълчедръм в Национална
програма “Живи човешки съкровища” и спечелено 1-во място в Регионален преглед,
гр. Монтана.
• Участие на танцов състав “Калушари” при НЧ “Н. Й. Вапцаров”, с. Златия в
откриване на еко-зона “Изгрев” в Борисовата градина, гр. София по проект
“Младежки инициативи за еко-зони “.
• Проведен кулинарен конкурс в НЧ “Рало”, гр. Вълчедръм.
• Поставена паметна плоча в с Мокреш, увековечаваща паметта и делото на първия
учител, открил килийно училище в с. Мокреш през 1876 г. – граматик Пунчо Куздин
(един от първите преписвачи на Паисиевата история и творец на новобългарския
книжовен стил).
• Ремонтиран и обновен паметника на руските освободители на изхода на гр.
Вълчедръм, в посока с. Септемврийци.
• Изготвени анкетни карти на военните паметници в общината и включването им в
областния регистър.
• Продължава дейността на общинското краеведско дружество.
• Продължена дейността и инициативите на Общински комитет “Васил Левски”.
• Чествания във всички читалища в общината на традиционни християнски и
културни празници.
• 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.
• Проведен ритуал за плодородие в местностите „Оброка” в с. Разград и с. Мокреш.
Управление на дейност спорт
• Проведен Ден на спорта – 17 май (спортни състезания и наградени спортисти).
• Проведен общински кръг на ученически игри и участие в областните състезания:
- баскетбол – момичета - І ОУ ”Васил Левски”;
момчета - ІІ ОУ ”Иван Вазов”;
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- шахмат – ОУ ”Д-р Петър Берон”, с. Септемврийци;
- футбол – ОУ ”Христо Ботев”, с. Долни Цибър.
• Участие на деца, родени 1996 г. в международен предколеден турнир по футбол
“Млад олимпиец”, гр.Етрополе.
• Участие на футболният отбор на ФК “Златия”, гр. Вълчедръм ( деца родени след
01.01.199 6 г.) в областното първенство по футбол за деца Е С Е Н – 2010 год.
• Участие на ученици от І ОУ „Васил Левски” в областно състезание по стрийтбол.
• Изготвена и приета Програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание
и спорта на територията на община Вълчедръм за периода 2010-2012 година.
Модерна и компетентна администрация
Предприехме мерки дейността на администрацията да е по-ефективна, бърза и
качествена. Работим активно Общинската администрация - Вълчедръм да е обърната
с лице към хората, да е в услуга на гражданите и бизнеса, да е гарант за реда и
законността.
Провеждахме редовно курсове за обучение на служителите от администрацията за
повишаване на тяхната квалификацията и умения чрез участие в провежданите форми
на обучение по Оперативна програма “Административен капацитет”, Институт по
публична администрация, семинари.
С цел по-ефективно взаимодействие с местната власт периодично провеждаме срещи
с кметовете на кметствата от Общината, на които набелязвахме приоритети и
обсъждахме проблемите, които имат с териториалните звена на изпълнителната
власт, „В и К” ООД - Монтана, Дирекция „Бюрото по труда” – гр. Лом, Общинска
служба по земеделие – Вълчедръм, Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Лом и
Участък „Полиция” – Вълчедръм, и търсехме възможности за тяхното разрешаване.
Кметът на общината провежда ежеседмични приемни дни за граждани. Така 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 решаване.
Общински бюджет 2010 г.
Бюджетът на Община Вълчедръм за 20 10 година е изпълнен както следва:
Общото изпълнение на приходите за периода е 5 602 767 лв., при годишен план
6573095 лв.
• Държавните приходи са 3 499 776 лв., при годишен план 4 382 271 лв.
• Размерът на местните приходи е 2 102 991 лв., при годишен план 2 190 824 лв., в т.
ч. трансфери от други ведомства.
• Получената субсидия от републиканския бюджет е 4 157 539 лв., в т.ч. допълваща
субсидия 2 895 048 лв.; изравнителна субсидия 673 900 лв.; субсидия за капиталови
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разходи – 496 727 лв.; целеви трансфери – 91 864 лв.
• Получените трансфери от бюджети на други министерства и ведомства са 610 446
лв., в това число: трансфер от МТСП – 592 435 лв., трансфер от ПУДООС – 11 413
лв., трансфер от МОМН – 6 448 лв., трансфер от НСИ – 150 лв.
• За общината ни в условията на финансова децентрализация, важно място заемат
показателите за изпълнение на общинските приходи. Събрани са имуществени
данъци – 272 820 лв., при годишен план: 270 000 лв. Неданъчните приходи са общо
464 890 лв., при годишен план 464 000 лв.
Разходите по бюджета на общината за 2010г. са 5 602 767 лв., в т.ч. за държавни
дейности 3 499 776 лв. и за местни дейности 2 102 991 лв.
В заключение от направения анализ на резултатите през 2010година, основният
извод, който се налага е:
Разработената Програма за управление от Кмета на общината през мандат 2007-2011
е ефикасен инструмент за успешно управление, чрез който може да се насочват и
обединяват усилията на местната общност за постигане на стратегическите цели и
приоритети за развитие на общината. В тази насока непрекъснатото повишаване на
административния капацитет в община Вълчедръм е важна предпоставка Общината
успешно да планира, разработва и кандидатства с проекти, както и успешно да ги
управлява и изпълнява при усвояването на средствата по Структурните фондове и
Кохезионния фонд на ЕС. Това е основополагащия фактор за ускоряване процеса на
икономическо и социално развитие на общинската икономика и общността като цяло.
Всичко, извършено от мен като Кмет на община, кметовете на кметства и
служителите от общинската администрация през 2010 година, е с активната подкрепа
и съвместната ни работа с 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.
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