ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. ВЪЛЧЕДРЪМ, обл. МОНТАНА

ОТЧЕТ
за
изпълнение на актовете на Общински съвет – Вълчедръм
за периода от 01.01.2014г. до 30.06.2014г.
на Корнелия Миланова Зайнелова – за Кмет на община Вълчедръм,
съгласно Заповед № 1160/24.07.2014г.

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 2014г.
През отчетния период чрез Кмета на общината в Общинския съвет са внесени
общо 82 докладни записки, от които: 77 докладни записки са внесени от Общинска
администрация – Вълчедръм, 4 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 8 заседания и е
приел 82 решения. За отчетния период няма върнати решения от Областният
управител за повторно разглеждане.

Общинска собственост:
На 10.04.2014г. е издадено становище на гл.архитект на Община Вълчедръм
(Решение № 261).
В изпълнение на Решение № 262, с което е одобрено паричното обезщетение за
трите имота, предвидени за отчуждаване, Кметът на община е издал Заповеди с №№
862/22.04.2014г., № 863/22.04.2014г. и № 1086/30.06.2014г., същите са влезли в сила и
се изпълнява процедурата по обезщетение.
В изпълнение на Решение № 265 е извършена продажба на имота на
заинтересованите собственици и е подписан Договор за покупко-продажба от
24.03.2014г.
В изпълнение на Решение № 271 е проведена процедура за участие в търг и на
30.01.2014г. е подписан договор за покупко-продажба на павилион в с. Разград.
В процес на изработване е ПУП-ПРЗ в изпълнение на Решение № 272.
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В изпълнение на Решение № 281 на 11.04.2014г. е проведен търг и са сключени
договори за отдаване под наем на общински имоти.
В изпълнение на Решение № 282 за обезщетяване на наследници в землището
на с. Игнатово със земеделска земя, съгласно решение на ЛРС, имотът е отписан като
общинска собственост.
В изпълнение на Решение № 283 е променен вида на собственост и са изготвени
нови АОС на четирите имота.
В изпълнение на Решение № 284 на 11.04.2014г. е проведен търг и на
09.05.2014г. е сключен договор за отдаване под наем.
В процес на изработване е парцеларен план за имот № 000182 в землището на с.
Долни Цибър (Решение № 285).
Не се предоставя за безвъзмездно ползване земеделска земя на НЧ ”Живот –
1906” – с. Мокреш (Решение № 286 – за отлагане на обсъждането, Решение № 306 – с
отказ).
На 15.08.2014г. изтича срокът за обжалване на обявлението за изготвения
проект за ПУП-ПЗ на имот кад № 612006 по КВС на гр. Вълчедръм (Решение № 290).
Решение № 296 е за определяне на имоти общинска собственост за застраховане
по ЗОС.
Не се предоставя за безвъзмездно ползване земеделска земя на църковното
настоятелство при църква „Св.Николай Чудотворец” – с. Септемврийци (Решение
№307).
С решение № 308 е приет Списък за категоризиране на общинските жилища на
територията на община Вълчедръм по групи.
В изпълнение на Решение № 310 на 21.05.2014г. е сключен договор за покупкопродажба без тръжна процедура.
В изпълнение на Решение № 311 на 26.05.2014г. е сключен договор за отдаване
под наема без тръжна процедура.
В изпълнение на Решение № 312 на 11.07.2014г. е проведен търг и на
06.08.2014г. е сключен договор за отдаване под наем.
На 08.08.2014г. е издадено становище на гл.архитект на Община Вълчедръм и
предписание на Кмета на община с № 1238/08.08.2014г. (Решение № 313).
В изпълнение на Решение № 320 на 11.07.2014г. е проведена тръжна процедура
и е подписан договор за продажба на имот № 922021.
В процес на изработване е ПУП-ПП в изпълнение на Решение № 326.
В изпълнение на Решение № 329 на 11.07.2014г. е проведена тръжна процедура
и са подписани 2 бр. договори за наем.
В изпълнение на Решение № 330 на 11.07.2014г. е проведена тръжна процедура
и на 13.08.2014 г. е подписан договор за наем.
В процес на подготовка е разрешителното за ползване на воден обект публична
общинска собственост в землището на с. Бъзовец (Решение № 332).
В изпълнение на Решение № 333 е извършено бракуване и предаване за
вторични суровини на верижния трактор.
С решение № 334 е възложено стопанисването и поддържането на гробищните
паркове на територията на общината.
В момента тече процесът на уведомяване на собствениците в изпълнение на
Решение № 336.
На 06.06.2014г. е издадено становище на гл.архитект на Община Вълчедръм и
предписание на Кмета на община с № 1046/12.06.2014г. (Решение № 337).
На 08.08.2014г. е издадено становище на гл.архитект на Община Вълчедръм и
предписание на Кмета на община с № 1236/08.08.2014г. (Решение № 340).
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В изпълнение на Решение № 341 предстои подписването на договор с
Агенцията по заетостта, Дирекция „БТ” – Лом, филиал Златия, за предоставяне на
помещение в сградата на Кметство с. Златия за безвъзмездно ползване.
През м. септември предстои провеждането на тръжна процедура - търг с тайно
наддаване за отдаване под наем на имота, определен с Решение № 342.

Общински бюджет:
В изпълнение на Решение № 274 е извършена актуализация на бюджета на
Община Вълчедръм за 2013г.
С Решение № 276 е приет план по бюджета на Община Вълчедръм за 2014г.
В изпълнение на Решение № 328 е извършена актуализация на бюджета на
общината за 2014г.

Одобрените инвестиционни намерения са:
С Решение № 263 Общинският съвет е одобрил кандидатстването по Проект
„Красива България”, мярка 01, и заявлението за кандидатстване е депозирано 30.01.
2014г., но не е одобрено за финансиране.
С Решение № 289 Общинският съвет е одобрил кандидатстването за
финансиране на проект „Доизграждане на водоснабдителната система на гр.
Вълчедръм” от ПУДООС. Изготвеният проект е с входящ № МВО-143187/27.06.2014г.
и се очаква одобрение.
С Решение № 291 Общинският съвет е одобрил кандидатстването с проекти
пред Министерство на инвестиционното проектиране за „Текущ ремонт на част от
тротоар на улица „Бенковски” по плана на гр. Вълчедръм” и „Реконструкция на
централна градска част на град Вълчедръм – ІV етап”. Изготвените проекти са с
входящ № V-04-297/03.04.2014г. и входящ № V-04-296/03.04.2014г. и се очаква
одобрение.

Представени за обсъждане и приети от Общински съвет са:
План за работата на Общински съвет – Вълчедръм през 2014г. (Решение № 258).
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет на Община Вълчедръм (Решение № 259).
С Решение № 260 е актуализирана Наредба № 15 на ОбС за определяне размера
на местните данъци на територията но община Вълчедръм.
Програма управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в
община Вълчедръм през 2014г. (т.2 на Решение № 264).
Програма за полагане на общественополезен труд в община Вълчедръм от
безработни лица, обект на месечно социално подпомагане през 2014г. (Решение №
268).
Наредба № 20 за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане
на публично обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез
поемането на дългосрочен дълг от Община Вълчедръм (Решение № 277).
4 бр. Методики в изпълнение на Дейност 4: Разработване и въвеждане на
правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на
общински политики от проект „Стратегическо планиране и ефективно управление на
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местните политики в Община Вълчедръм“, финансиран по линия на Оперативна
програма “Административен капацитет”, съгласно ДПБФП с регистрационен № 13-1381/17.10.2013 (Решение № 280).
С Решение № 294 е актуализирана Наредба № 9 на ОбС за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината.
С Решение № 295 е актуализирана Наредба № 15 на ОбС за определяне на
размера на местните данъци на територията на община Вълчедръм.
Годишен план за развитие на социалните услуги в община Вълчедръм по
изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015г. –
период на планиране 2015г. (Решение № 300).
Общинска програма за закрила на детето за периода м.04.2014г. – м.04.2015г.
(Решение № 301).
Последваща оценка за изпълнението на Общинския план за развитие на община
Вълчедръм 2007-2013г. в изпълнение на Дейност 6: Изготвяне на Последваща оценка
за изпълнението на Общинския план за развитие на община Вълчедръм 2007-2013г. от
проект „Стратегическо планиране и ефективно управление на местните политики в
Община Вълчедръм“, финансиран по линия на Оперативна програма
“Административен капацитет”, съгласно ДПБФП с регистрационен № 13-1381/17.10.2013 (Решение № 303).
С Решение № 309 е актуализирана Наредба № 3 на ОбС за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.
Маркетингова стратегия за промотиране на община Вълчедръм и нейния
инвестиционен потенциал 2014-2016 г. в изпълнение на Дейност 9: Разработване на
Маркетингова стратегия за промотиране на община Вълчедръм и нейния
инвестиционен потенциал 2014-2016 г. от проект „Стратегическо планиране и
ефективно управление на местните политики в Община Вълчедръм“, финансиран по
линия на Оперативна програма “Административен капацитет”, съгласно ДПБФП с
регистрационен № 13-13-81/17.10.2013 (Решение № 316).
Концепция за пространствено развитие на община Вълчедръм 2014-2020г. в
изпълнение на Дейност 5: Разработване на Концепция за пространствено развитие на
община Вълчедръм 2014-2020 г. от проект „Стратегическо планиране и ефективно
управление на местните политики в Община Вълчедръм“, финансиран по линия на
Оперативна програма “Административен капацитет”, съгласно ДПБФП с
регистрационен № 13-13-81/17.10.2013 (Решение № 317).
Краткосрочна Програма за енергийна ефективност, насърчаване използването
на ВЕИ и биогорива в община Вълчедръм 2014-2017г. и Дългосрочна Програма за
енергийна ефективност, насърчаване използването на ВЕИ и биогорива в община
Вълчедръм 2014-2020г. в изпълнение на Дейност 7: Разработване на краткосрочна и
дългосрочна Програми за енергийна ефективност, насърчаване използването на ВЕИ и
биогорива в община Вълчедръм от проект „Стратегическо планиране и ефективно
управление на местните политики в Община Вълчедръм“, финансиран по линия на
Оперативна програма “Административен капацитет”, съгласно ДПБФП с
регистрационен № 13-13-81/17.10.2013 (Решение № 316).
Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на
община Вълчедръм 2014-2020г. и Програма за опазване на околната среда 2015-2020г.
в изпълнение на Дейност 10: Разработване на Програма за управление на дейностите
по отпадъците на територията на община Вълчедръм (2014-2020 г.) и Програма за
опазване на околната среда (2015-2020 г.) от проект „Стратегическо планиране и
ефективно управление на местните политики в Община Вълчедръм“, финансиран по
линия на Оперативна програма “Административен капацитет”, съгласно ДПБФП с
регистрационен № 13-13-81/17.10.2013 (Решение № 316).
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Стратегия за социално включване и интеграция на ромите 2014-2020г. в
изпълнение на Дейност 8: Разработване на Стратегия за социално включване и
интеграция на ромите 2014-2020г. от проект „Стратегическо планиране и ефективно
управление на местните политики в Община Вълчедръм“, финансиран по линия на
Оперативна програма “Административен капацитет”, съгласно ДПБФП с
регистрационен № 13-13-81/17.10.2013 (Решение № 325).
План за опазване и управление на недвижимите културни ценности с
национално значение в община Вълчедръм за периода 2014-2019г. и Годишен план за
опазване и управление на недвижимите културни ценности с национално значение в
община Вълчедръм за периода 2014-2015г. (Решение № 335).
С Решение № 338 е актуализирана Наредба № 17 на ОбС за реда за издаване на
разрешения за разполагане на преместваеми обекти на търговията, елементи на
градското обзавеждане и рекламни информационни и монументално-декоративни
елементи.

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 2013г. (т.1 на Решение № 264).
Отчет за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на община
през 2013г. (Решение № 269).
Отчет за извършените разходи за командировки в страната от Председателя на
Общинския съвет през 2013г. (Решение № 270).
Годишен отчет на Община Вълчедръм за изпълнението на бюджета,
извънбюджетните сметки и фондове за 2013г. и Годишен отчет за състоянието на
общинския дълг на Община Вълчедръм през 2013г. (Решение № 275).
Годишен отчет на Кмета на община за изпълнение на Програмата за управление
мандат 2011-2015г. през 2013г. (Решение № 278).
Отчет на Кмета на община за изпълнение актовете на Общински съвет за
периода м.юли – м. декември 2013г. (Решение № 279).
Доклади за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета
средства през 2013г. на читалищните настоятелства в общината (Решение № 293 и
Решение № 343 – за читалището в с. Разград).
Отчет за работата на Обществения съвет за упражняване на контрол при
осъществяване на дейностите по социално подпомагане (Решение № 299).
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за
развитие за 2013г. (Решение № 302).
Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците през 2013г.
(Решение № 305).
Финансов отчет за дейността на Общинското предприятие през 2013г. (Решение
№ 314).
Отчет за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на община
за периода м.януари – м. март 2014г. (Решение № 322).
Отчет за извършените разходи за командировки в страната от Председателя на
Общинския съвет за периода м.януари – м. март 2014г. (Решение № 323).

5
Отчетът е приет с Решение № 350, протокол № 43 от 26.08.2014 г. на ОбС – Вълчедръм.

Други:
С Решение № 266 е извършена поправка на допусната техническа грешка в
Решение № 211.
С Решение № 267 е отменено Решение № 253.
С Решение № 273 и № 327 е допълнено Решение № 252.
В изпълнение на Решение № 287 са променени възнагражденията на
общинските съветници.
С Решение № 288 е определен Кмета на община за представител на общината
пред общото събрание на ВиК – Монтана на 19.03.2014г.
Осъществява се процедурата по усвояване на средствата за изграждането,
реконструкцията и ремонта на определените с Решение № 292 обекти от общинската
пътна мрежа.
. В изпълнение на Решение № 297 са изплатени допълнителни възнаграждения
на заместник-кметовете, кметовете на кметства и кметските наместници.
Актуализиран е състава на Обществения съвет за упражняване на контрол при
осъществяване на дейностите по социално подпомагане (Решение № 298).
Създадена е необходимата организация за изпълнението по дати на
мероприятията, включени в утвърдения с Решение № 304 Спортен календар на община
Вълчедръм за 2014г.
В изпълнение на Решение № 315 е изплатено допълнително възнаграждение на
Кмета на община.
С Решение № 321 е създадена Общинска комисия по обществен ред и
сигурност.
С Решение № е дадено разпореждане за предварително изпълнение на ПУП за
имот собственост на наследници на Рангел Игнатов Шушлин.
Решение № 331 е за отлагане на обсъждането за следващо заседание след
представяне на допълнителна информация.
В изпълнение на Решение № 339 на 10.07.2014г. е подписан договора за
сътрудничество, в който е включено и с. Долни Цибър.
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Отчетът е приет с Решение № 350, протокол № 43 от 26.08.2014 г. на ОбС – Вълчедръм.

