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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  БРУСАРЦИ 
 

            3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85,  тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11, 
www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi_obs@abv.bg 

 
     
    

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ ЗА 
ПЕРИОДА 01.01.2014г. – 30.06.2014г. 

 
 
  

      Настоящият Отчет за дейността на Общински съвет Брусарци е изготвен в съответствие 
с изискванията на чл. 27, ал.6 от ЗМСМА. 
 Всички заседания, проведени през отчетния период, са свикани от Председателя на 
Общински съвет Брусарци, съгласно правомощията му, дадени от ЗМСМА и Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет Брусарци, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинска администрация. 
  

І. ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД, КАКТО СЛЕДВА: 
Заседания на Общинския съвет:   Заседания на Комисиите към ОбС: 

1. 31.01.2014г.;      1.       29.01.2014г.; 
2. 27.02.2014г.;      2.       27.02.2014г.; 
3. 31.03.2014г.;      3.       31.03.2014г.; 
4. 29.04.2014г.;      4.       29.04.2014г.; 
5. 29.05.2014г.;      5.       27.05.2014г.; 
6. 23.06.2014г.;      6.       23.06.2014г.;  

 
За отчетния период са проведени 6 заседания. Няма насрочени и непроведени заседания 
на Общински Съвет Брусарци.  

  
 
ІІ. ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ 

ПЕРИОД: 
       
      На проведените заседания Общински съвет- Брусарци са взети 51 решения. 
      Има едно върнато Решение № 271/29.05.2013г. от Областния Управител за ново    
обсъждане  относно: Отмяна на Решение  №259/Протокол №40 от 27.01.2011  г. и Решение 
№272/Протокол №43 от 24.03.2011 г. на ОбС Брусарци; Откриване на  процедура за продажба на 
имот общинска собственост, описан в АОС №259/05.01.2011 г., а именно : терен от 85880 кв.м., 
съставляващ УПИ №ІІ, кв.57 по регулационния план на гр.Брусарци, обл.Монтана и определяне 
на пазарна оценка за същия, в частта на т.4, което бе разгледано на следващото заседание и е 
отменена т.4 от същото. 

 
 Взетите общо 51 решения могат да се обособят в следните области: 
 

Решение № Вътрешни актове на Общински Съвет Брусарци и Общинска администрация Брусарци – 
4 решения 

237 
Предложение от Цветана Иванова Живкова за промяна на чл.95, ал.1 от Правилник за 
организацията и дейността на Общински Съвет Брусарци, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинска администрация. 

238 

Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински 
Съвет Брусарци, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 
администрация, приет с Решение № 7 от Протокол №3 от 08.12.2013г., изм. и доп.с 
Решение №45,Протокол 7 от 28.03.2012г.    

244 Приемане Отчет за дейността на Общински Съвет Брусарци за периода 01.07.2013г. – 
31.12.2013г.       
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284 Приемане План за работа на Общински Съвет Брусарци за периода 01.07.2014г. – 
31.12.2014г. 

Решение № Управление и разпореждане с общинска собственост - 7 решения 

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

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

254 
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ 
за‘’Кабелна линия 20 kV  и МКТП 20/0,4 kVa за ел. захранване и присъединяване към 
преносната ел. мрежа на ‘’Леярна и прилежащи сгради към нея’’ 

271 

Отмяна на Решение  №259/Протокол №40 от 27.01.2011  г. и Решение №272/Протокол 
№43 от 24.03.2011 г. на ОбС Брусарци; Откриване на  процедура за продажба на имот 
общинска собственост, описан в АОС №259/05.01.2011 г., а именно : терен от 85880 
кв.м., съставляващ УПИ №ІІ, кв.57 по регулационния план на гр.Брусарци, 
обл.Монтана и определяне на пазарна оценка за същия 

272 Определяне на пазарна оценка за имот общинска собственост – 15/605 ид.части от 
УПИ №ХХІV-747, кв.14 по регулационния план на гр.Брусарци, обл.Монтана 

273 Откриване и провеждане на процедура за отдаване под наем на свободни земи от 
Общинския поземлен фонд за стопанската 2014 – 2015 г. 

279 Върнато за ново обсъждане от Областен Управител на Област Монтана Решение № 
271/Протокол №38 от 29.05.2014 г. на  ОбС Брусарци, в частта на т.4 

Решение № Наредби, правилници, програми, планове и стратегии - 11 решения 

247 Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община 
Брусарци през 2014 година           

255 Приемане на Общинска програма за енергийна ефективност на Община Брусарци за 
периода 2014 – 2015 г. 

262 

Допълване на годишната Програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2014 г., приета с Решение №230/Протокол №33 от 
19.12.2013 г. на ОбС гр.Брусарци с Помещение от 70 кв.м.., находящо се в ПИ №345, 
кв.3 по регулационния план на с.Смирненски, общ.Брусарци – за отдаване под наем и 
откриване на процедура за отдаване под наем  на имоти общинска собственост 

263 Приемане  на Общински план за развитие на община Брусарци 2014 – 2020 г. 

266 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Брусарци за 
2015 г. 

267 
Приемане на Програма за полагане на общественополезен труд по реда на чл.12 ал.1 
от ППЗСП от безработните лица в трудоспособна възраст, обект на месечно социално 
подпомагане по чл.9 от ППЗСП, в община Брусарци за 2014 г 

274 Промяна в „Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от 
общинския поземлен фонд„ на община Брусарци  

276 Приемане на „Общинска програма за закрила на детето Община Брусарци 2014-2015” 
278 Приемане на планово задание за Общ устройствен план на Община Брусарци 

280 

Обсъждане и приемане на проект за допълнение на Наредбата за условията и реда за 
разрешаване на поставянето на преместваеми обекти за търговски и обслужващи 
дейности и други елементи на градското обзавеждане на територията на Община 
Брусарци 

283 Приемане на „Общинска Харта на детското участие - Община Брусарци 2014” 

Решение № Отчети – 15 решения 

242 
Заключителен отчетен доклад по реализация на Проект BG 05PO 001- 1.1.11 
„Подкрепа за заетост” дейност „Пазач-невъоръжена охрана” 2013 г. 
 

243 Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни на община Брусарци  обл. Монтана за 2013 г. 

245 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Брусарци за периода от 
01.07.2013 г.- 31.12.2013 г. 

246 Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода от 
01.01.2013г. до 31.12.2013г. 

249 Отчет за състоянието на общинския дълг на Община Брусарци за 2013г 
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252 
Приемане на  Отчет за изпълнение на годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост, за състоянието на общинската 
собственост в Община Брусарци и  резултатите от нейното управление за  2013 г 

257 
Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за 
развитие на община Брусарци 2007 – 2013 г. 

258 Приемане на отчет за изпълнение на „Наредба за стопанисване и управление на 
земеделските земи от общинския поземлен фонд” за 2013 г. 

259 
Приемане на отчет за изпълнение на „Наредба за регистрация, отчет, контрол и 
изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска 
тяга в Община Брусарци” за 2013 г. 

260 
Приемане на отчет за изпълнение на „Наредба за реда и минималните изисквания за 
отглеждането на продуктивни животни за лични нужди на територията на община 
Брусарци” за 2013 г. 

265 Приемане на отчета по изпълнение на „Годишен план за развитие на социалните 
услуги в  община Брусарци за 2013 г.” 

268 
Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на 
годишната програма по чл. 26а, ал.2 от Закон за народните читалища и 
изразходваните средства от бюджета през 2013 г. 

275 
Отчет за изпълнение на Наредба за дейността на община Брусарци по 
предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и 
катастрофи, приета с решение № 40 , протокол №8 от 29.04.2008г. 

281 Отчет за изпълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията 
на Община Брусарци 

282 Приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за управление дейностите 
по отпадъците на територията на община Брусарци 

Решение № Бюджет на Общината - 5 решения 

239 Актуализация на бюджета на Община Брусарци за периода от 01.01.2013г. до 
31.12.2013г. 

240 Приемане бюджета на Община Брусарци за 2014г. 
248 Изпълнение бюджета на Община Брусарци за периода 01.01.2013г. – 31.12.2013г  

250 Одобряване на бюджетна прогноза на Община Брусарци за периода 2015 – 2017г. за 
местни дейности  

261 Изпълнение на бюджета на Община Брусарци за периода 01.01-31.03.2014 г. 

Решение № Представители – 3 решения 

253 
Даване съгласие на „В и К” ООД – Монтана да приеме безвъзмездно да стопанисва, 
поддържа и експлоатира по Закона за водите за срок от 10 /десет/ години обект: 
„Градска пречиствателна станция за отпадни води – гр. Вършец”       

277 Определяне на представител на Община Брусарци за заседание на Общото събрание 
на „В и К” ООД,  гр. Монтана на 30.05.2014г. 

285 Определяне на представител на Община Брусарци за заседание на Общото събрание 
на „В и К” ООД - Монтана на 27.06.2014г 

Решение № Други - 6 решения 

256 Създаване на местна комисия за обществен ред и сигурност /МКОРС/ в община 
Брусарци и приемане на правилник за състава и дейността на комисията 

264 

Даване на съгласие за сключване на Договор за сътрудничество между Община 
Брусарци и Дирекция”Социално подпомагане”Брусарци, във връзка с прилагането на 
разпоредбите на чл.12 ал.1 от ППЗСП, при реализирането на програмите за полагане 
на общественополезен труд от безработни лица на месечно социално подпомагане 

269 
Определяне на допълнителни възнаграждения  на заместник-кметовете, кметовете на 
кметства и кметските наместници в Община Брусарци за постигнати резултати през 
първото тримесечие на 2014г. 

270 Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати през първото 
тримесечие на 2014г. на кмета на Община Брусарци 

286 Отпускане на еднократна финансова помощ на Роза Павлова Иванова от с. 
Смирненски  

287 Отпускана на еднократна финансова помощ на Ваня Вълчова Спасова от с. 
Смирненски  
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ІІІ. ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРЕЗ 
ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД: 

 
Към Общински съвет Брусарци има създадени 2 постоянни комисии - Комисия по 

финанси, общинска собственост, устройство на територията, местно развитие, 
инвестиции, транспорт, програми, проекти, мерки, Евроинтеграция и инвестиционна 
политика  и  Комисия по Образование, Култура, Здравеопазване, Спорт и Хуманитарни 
дейности, които през времето на отчетния период са заседавали 6 пъти съвместно.  

Комисията за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси няма проведени 
заседание за отчетния период. 

 
 
 
 
 
Вносител: 
Катя Додева 
Председател Общински Съвет 

 


