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  ОБЩИНА  БРУСАРЦИ 
3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85,  тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11, 

www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi@data.bg, brusartsi_adm@abv.bg 
 
  

      
СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2012Г. – 31.12.2012Г. 
 

Решение № Вътрешни актове на Общинска администрация Брусарци - 1 решения Статус 

125 Предложение за промяна в числеността и организационната структура на 
общинска администрация и местните дейности считано от 01.01.2013г. Изпълнено 

Решение № Управление и разпореждане с общинска  и частна собственост - 10 
решения Статус 

90 Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народните читалища от 
община Брусарци върху имоти – общинска собственост. Изпълнено 

92 Възстановяване право на собственост върху имоти от общински поземлен 
фонд, в изпълнение на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ. Изпълнено 

99 Разваляне на сключен договор за учредяване право на строеж Не е изпълнено 

102 
Учредяване безвъзмездно право на строеж, върху имоти – общинска 
собственост, за извършване на основен ремонт на сгради на Народни 
читалища от община Брусарци. 

Изпълнено 

103 
Получена докладна от Огнян Иринов Йорданов – кмет на с. Василовци с вх. 
№ 206/24.09.2012 г. във връзка с отсичане на 8 броя тополи, находящи се в 
имот № 015076 в землището на с. Василовци. 

Изпълнява се 

105 

Изменение и допълнение на Решение № 102 от Протокол № 15 от 28.09.2012 
г.- за учредяване на безвъзмездно право на строеж, върху имоти общинска 
собственост, за извършване на основен ремонт на сгради на Народни 
читалища от община Брусарци 

Изпълнено 

112 Издаване на разрешения за ползване на водни обекти – публична общинска 
собственост.       Изпълнява се 

116 
Предоставяне за безвъзмездно управление на имот общинска собственост на 
Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” 
Монтана – Пожарен участък Брусарци. 

Изпълнява се 

122 

Изразяване на предварително съгласие за учредяване на право на 
преминаване и учредяване на сервитут за изграждане на линеен обект на 
техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ, на основание чл.25, ал.3, 4 
и 5  от ЗСПЗЗ 

Изпълнено 

127 Възстановяване право на собственост върху имоти от общински поземлен 
фонд, в изпълнение на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ Изпълнено 

Решение № Наредби, правилници, програми, стратегии - 11 решения Статус 

87 Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община 
Брусарци за планов период 2012г. Изпълнява се 

88 Приемане на  Общинска програма за закрила на детето в Община Брусарци за 
2012г. Изпълнява се 

91 
Приемане на Наредба за регулиране броя на бездомните кучета и котки и 
придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци на 
територията на община Брусарци. 

Изпълнява се 

100 Приемане  Програма на Община Брусарци за насърчаване използването на 
енергия от възобновяеми източници и биогорива 2012 – 2015г. Изпълнява се 

110 Приемане на Наредба за регистрацията, отчет, контрол и изискванията на 
които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга. Изпълнява се 

111 
Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брусарци, 
приета с Решение № 23 / 30.01.2012 г. на ОбС – Брусарци. 

Изпълнява се 

114 Приемане на Общинска стратегия за интегриране на ромите /2012-2020/ в 
Община Брусарци. Изпълнява се 
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117 
Приемане на Наредба за създаване, функциониране, преобразуване, 
закриване, управление и контрол на общинско предприятие в община 
Брусарци. 

Изпълнява се 

118 Приемане на Наредба за устройство и управление на гробищните паркове и 
обредните зали в тях. Изпълнява се 

128 Приемане на програма за развитието на физическото възпитание и спорта в 
Община Брусарци за периода 2012-2016г. Изпълнява се 

129 
Приемане на „Програма за овладяване на популацията на безстопанствените 
кучета на територията на община Брусарци за период от 2012 до 2015 
година” 

Изпълнява се 

Решение № Отчети - 2 решения Статус 

85 Приемане на Отчет за дейността на Общински Съвет Брусарци за периода 
09.11.2012г. – 30.06.2012г. 

Отчитане на 
предходен период 

86 Приемане на Отчет за изпълнение Решенията на Общински Съвет от Кмета 
на Общината 

Отчитане на 
предходен период 

Решение № Бюджет на Общината - 11 решения Статус 

83 Приемане на Отчет за изпълнение на бюджета на Община Брусарци за 
периода 01.01.2012г. – 30.06.2012 г. 

Отчитане на 
предходен период 

84 
Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по §40-00 
Постъпления от продажба на общински нефинансови активи (Приложение 
10) на община Брусарци. 

Не е изпълнено 
(недостатъчен 

финансов ресурс) 

94 
Одобряване на поименен списък на обектите, предвидени за изграждане и 
основен ремонт на общински пътища с целева субсидия за капиталови 
разходи, съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2012г. 

Изпълнено 
(преходен обект 

2013г.) 

95 Утвърждаване и дофинансиране на маломерни паралелки в общинските 
училища на Община Брусарци за учебната 2012/2013 година.   Изпълнява се 

106 Актуализация на бюджета  на община Брусарци за периода от 01.01.2012г. до 
30.09.2012г. Изпълнено 

107 Актуализация на капиталовите разходи на община Брусарци за периода от 
01.01.2012г. до 30.09.2012г.   Изпълнено 

108 Изпълнение бюджета на община Брусарци за периода 01.01.2012г. – 
30.09.2012г.         

Отчитане на 
предходен период 

109 Определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства в 
Община Брусарци. Изпълнено 

113 
Приемане на решение от Общински съвет Брусарци за разкриване на 
социална услуга в общността – „Център за обществена  подкрепа”,  
държавно-делегирана дейност. 

Изпълнява се 

119 Закупуване на два броя употребявани пътнически буса за пътнически превоз 
на територията на Община Брусарци Изпълнено 

123 Актуализация на капиталовите разходи на Община Брусарци за периода  от 
01.01.2012г. до 27.12.2012г. Изпълнено 

Решение № Участие в проекти и програми - 3 решения Статус 

89 

Участие на читалищните настоятелства на гр.Брусарци, с.Василовци и с. 
Дондуково в процедура за кандидатстване по Мярка 321 „Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007-2013 г. 

Изпълнява се 

121 

Издаване на запис на заповед от община Брусарци в полза на ДФ “Земеделие” 
– Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 
12/322/00745 от 27.11.2012 година по мярка 322 ”Обновяване и развитие на 
населените места” за Проект ”Подобряване на площадни пространства за 
отдих в с.Василовци, с.Дондуково, с.Киселево, Община Брусарци”, сключен 
между Община Брусарци и ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция. 

Изпълнено 

126 
Приемане на решение от Общински съвет Брусарци за съгласие за сключване 
на споразумение между Областна администрация Монтана и Община 
Брусарци за съучастие в Проект „ Подкрепа за заетост” по ОП „РЧР” . 

Изпълнено 

Решение № Транспорт - 2 решения Статус 

101 
Отчет за извършено дофинансиране на фирмата, осъществяваща обществен 
превоз на пътници по утвърдено разписание на територията на Община 
Брусарци за периода от 01.06.2012г. до 31.08.2012г. 

Изпълнено 

124 
Отчет за извършено дофинансиране на фирмата, осъществяваща обществен 
превоз на пътници по утвърдено разписание на територията на Община 
Брусарци за периода от 01.09.2012г. до 30.11.2012г. 

Изпълнено 
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Решение № Други - 8 решения Статус 

93 Промяна в състава на постоянната Комисия по Образование, Култура, 
Здравеопазване, Спорт и Хуманитарни дейности. Изпълнено 

96 Подписка от жителите на с. Крива бара против Решение №71, Протокол 
10/30.05.2012г. на Общински Съвет Брусарци 

Отложено за 
следващо 

заседание на ОбС 

97 Смяна на председателя на Комисия за предовратяване и установяване 
конфликт на интереси Изпълнено 

98 
Отпускане на финансова помощ на лицето Евлоги Иванов Тодоров  жител  на  
с.Крива бара, във  връзка с постъпила молба относно възникнал в дома му 
пожар 

Изпълнено 

104 Отпуска еднократна помощ на Ивайло Ивайлов Савов от гр. Брусарци в 
размер на 2500 /две хиляди и петстотин / лева. Изпълнено 

115 
Пререгистрация на създаденото на доброволно формирование, за 
предотвратяване на бедствия, аварии и пожари на територията на Община 
Брусарци.      

Изпълнено 

120 Готовността на Общината за зимното почистване 2012/2013г. Изпълнява се 

130 Приемане План за работа на Общински Съвет гр. Брусарци, обл. Монтана за 
периода 01.01.2013г. – 30.06.2013г. Изпълнява се 

  
 
 
 
 

ИЗГОТВИЛ: 
ГАЛИНА АРСЕНОВА ВЛАДИСЛАВОВА 
СЕКРЕТАР ОБЩИНА БРУСАРЦИ 

 


